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ค าน า 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ของเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก  ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่น าเสนอท้ังในรูปแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) และรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  จ านวนทั้งหมด 62 
บทความ โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอรูปแบบบรรยาย จ านวน 30 บทความและ รูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 32 
บทความ ทั้งนี้ผลงานได้รับการคัดเลือกให้จัดท ารวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ โดยมีการกลั่นกรองจากผู้ทรงวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญแต่ละกลุ่มสาขา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฉบับนี้ เป็นบทความที่สมบูรณ์ในแต่ละกลุ่มโดย
แบ่งออกเป็นดังน้ี 

1. กลุ่มด้านการเรียนการสอน    จ านวน 24 บทความ 
2. กลุ่มด้านวิจัย     จ านวน 18 บทความ 
3. กลุ่มด้านการบริการวิชาการ   จ านวน 2 บทความ 
4. กลุ่มด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 4 บทความ 
5. กลุ่มด้านบริหารจัดการ    จ านวน 12 บทความ 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร เครือข่ายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตกทุกแห่ง กองบรรณาธิการ และผู้ทรงวุฒิ รวมถึงขอบคุณเจ้าของ
ผลงานวิชาการที่น าผลงานมาน าเสนอและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
จัดท ารายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2 นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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เจ้าของ  : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จัดท าโดย : ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   เลขที่ 70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
   71000 
 
บรรณาธิการ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล 
  อาจารย์ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา 
  อาจารย์สุทัศน์ ก ามณี 
 
รายช่ือผู้ทรงวุฒ ิ 
ผศ.ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
รศ. ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ผศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท 
ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ผศ.ดร.สุนทร เทียนงาม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดชัยนาท 
ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรรีรัช  จังหวัดราชบุรี 
ดร.วัลทณี นาคศรีสังข์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรรีรัช  จังหวัดราชบุรี 
ดร.วิราวรรณ คล้ายหิรัญ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดราชบุรี 
ดร.นงนุช วงศ์สว่าง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดราชบุรี 
ดร.ณัฎฐวรรณ ค าแสน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 
ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 
ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี 
ผศ.ดร.สดสี สุทธิศักดิ์  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี 
ผศ.ดร.กฤตวิพุธ ผอบแก้ว  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง 
ดร.วาสนา โล่สุวรรณ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง 
ผศ.ดร.อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ผศ.ดร.พัชรี ทองค าพานิช  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 4 

 

ดร.ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดร.วรฤทัย ชูเทียร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง   สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
ต้นแบบการออกแบบ การสร้างความเข้มแข็ง การรักการอ่านหนังสือส าหรับ      10 

เยาวชนของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จังหวัดสระบุรี  
โดย ธงเทพ ศิริโสดา  

วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ       20 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย วิชชุดา เขม้นดี และคณะ          

พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสาร      28 
 โดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย ปรวิศา โกวรรธนะกุล,  นิลุบล ทองชัย 

ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย       37 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดย สิริพร  เรืองสุรัตน์,  เสนีย์  พวงยาณี 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติในกระบวนการจัดการความเสี่ยงของ       44 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดย พัชรนันท์  วงศ์สิงห์,  เสนีย์  พวงยาณี 

การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        52 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดย พัฒน์พล  แก้วยม, เสนีย์  พวงยาณี 

ระยะเวลาของการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง      60 
ที่มีต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด  
โดย อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว และคณะ 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       66              
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร   
โดย กนิษฐา สัฏชนะ  

การออกแบบเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน:        74 
กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
โดย รัชดาภรณ์ บุญทรง 

การพัฒนาการสอนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยการใช้โปรแกรมช่วยสอน        83 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายโดย เสกสรรค์ วินยางค์กูล, ประเวช อนันเอื้อ 
ปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟ       92 
 โดย ชัยมงคล ใจยา และคณะ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านระบบอาชีวอนามัยและ      100 

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดย เอกบุตร อยู่สุข และคณะ 

ต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถจากสถานบริการล้างรถ       106 
 โดย ณรงค์ศักดิ์  เถื่อนใย, มงคล พัชรวงศ์สิริ 
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สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง           หน้า 
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี      110 

21: MACRO model เรื่อง ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 โดย ธนพร เลิศโพธาวัฒนา และคณะ 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน    117 

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
โดย วรรณทนี   คุปหิรัณย์  

 การปรับปรุงเพิ่มก าลังการผลิตในสายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา: โรงพิมพ์เดอะเบสท์    127 
โดย เอกชัย กัลยากิตติกุล, บุญเลิศ  วงศ์เจริญแสงสิริ  

การพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT     139 
ส าหรับครูปฐมวัย 
โดย อารีย์ พรหมเล็ก  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก      149 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดย รัตติมา บ ารุงเขต, พัชรเมศร์ อัศวรัฐธนากูล 

แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน     159 
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
โดย นิธินพ ทองวาสนาส่ง,  วิภาวรรณ ทองเนียม 

ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการ             167 
แก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดย ณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์   

ส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง     177 
และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย ณรงค์ศักดิ์  เถื่อนใย และคณะ 

ผลเฉียบพลันของท่าการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX ระหว่างท่า TRX Mid Row กับ    182 
ท่า TRX Chest Press ที่มีต่อการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดในผู้สูงอายุ 
โดย ศิรดา บุญสิทธิ์ และคณะ 

แรงบันดาลใจแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ       190 
 โดย พัชรา สินลอยมา 
การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE ส าหรับประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการทางสัตว์  203 

เศรษฐกิจของนิสิตช้ันปีท่ี 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดย ปริญทิพย์ วงศ์ไทย และคณะ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ       209 
 โดย ศศิวิมล ช่วยด ารง 
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สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง           หน้า 
อะเคื้อลาวเวียง           218 
 โดย วรรณา  แก้วกว้าง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   226 

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 
โดย ธธิธา เวียงปฏิ 

รูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    235 
 โดย อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ ,  สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี     245 

ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
โดย พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ,  สุรีย์พร สลับสี 

สภาวะเท้า ความรู้และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน      255 
ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
โดย เนตรนภา สาสังข์,  ทัศพร ชูศักดิ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปะศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    261 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
โดย วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์ 

พืชผักพ้ืนบ้านและภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ     274 
 จังหวัดกาญจนบรุ ี
 โดย สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม และคณะ 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี     282 
 โดย สุรีย์พร  สลับสี,  พงษ์พัต  วัฒนพงศ์ศิริ 
การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ         290 
 โดย สิริลักษณ์  ดุริยประณีต และคณะ 
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่า   295 

สินค้ากรณีศึกษากลุ่มจักสาน ซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 โดย แสงโสม ต้ังสินพูลเพ่ิม และคณะ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม   309 

ของชุมชน(พิธีสืบชะตาปลา) 
 โดย ประจวบ  ฉายบุ และคณะ 
การพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้       315 

โปรแกรม MATLAB 
 โดย วิภพ  ใจแข็ง และคณะ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษา     319 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย ณรงค์  พันธุ์คง 
การพัฒนารูปแบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model      330 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 โดย น้ าฝน  แสงอรุณ และคณะ 
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สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง           หน้า 
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     342 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
 โดย พีรศุษย์  บุญมาธรรม และคณะ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น     353 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โดย อภิชัย คุณีพงษ์ และคณะ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา       359 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดย นาตยา ดวงประทุม 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      366 
กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
โดย รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ และคณะ 

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework       376 
ต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โดย ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่งหนึ่ง     353 

ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดย เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์

ผลการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21       392 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 โดย  สุธากร  วสุโภคิน 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา        400 

กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย เศรษฐวุฒิ   พงษ์สะอาด 
การจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย      410 

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
โดย อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ และคณะ 

การวิเคราะห์ภาพยนตร์ ฆ่า ไถ่ อ ามหิต ผ่านมุมมองของนักสตรีนิยม       422 
โดย มัณฑิรา สีด้วง, พราว อรุณรังสีเวช 

บทบาทของตัวละครผู้ด้อยในภาพยนตร์มาร์เวลสตูดิโอส์        428 
โดย กมลรัตน์ ไชยสุริยา, พราว อรุณรังสีเวช 

ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด    433 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 โดย  อัจฉรียา  โชติกลาง และคณะ 

บูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว        440 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย กรุณา  มธุลาภรังสรรค์ 
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สารบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง           หน้า 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   447 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560 
 โดย อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ และคณะ 
การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอน      456 

ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

 โดย จักรพันธ์ กึนออย และคณะ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ      469 

เครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x 
 โดย มนัส บุญเลิศ, อมร เจือตี๋ 
การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา    477 
 โดย ยุวลักษณ์  เส้งหวาน และคณะ 
   ประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    483 

และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ 2) เพื่อประเมินผลการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในด้านทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดย
การด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ครู นักเรียน  ตัวแทนชุมชน และนักออกแบบ จากนั้นท าการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในห้องสมุด โดยใช้แบบสอบถามความ  พึงพอใจ เกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด อยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการค านวนค่าเฉลี่ย    ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค าส าคัญ : สภาพแวดล้อมภายใน, โรงเรียน, ห้องสมุด 
 

Abstract 
The aim of this research are to design of library environments and to gain the feedback of design 

of library environments. A researcher has been studying both theories and related issues by mixing methods 
research and qualitative research for design of library environments, to consolidate the data by using 
indepth interviewing and observing. Purposive sampling from informant such as teachers, students, 
community leaders and designers following with quantitative research to gain the feedback of design of 
library environments by using satisfaction questionnaire for design of library environments at highest. 
Therefore, a researcher would analyze the average, percentage, and standard deviation of the information. 
Keyword : Interior environments, School, Library 
 
บทน า 

การศึกษามีประวัติศาสตร์และอดีตอันยาวนาน แทบจะกล่าวได้ว่าควบคู่มากับประวัติศาสตร์ความเจริญของ
มนุษยชาติ การศึกษาท่ีปรากฏในยุคปัจจุบัน เป็นผลมาจากวิวัฒนาการแนวคิดของคนรุ่นก่อนๆ ที่ได้สะสมถ่ายทอดสืบเนื่องกัน
มาเป็นเวลานาน แนวคิดดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของคนแต่
ละยุคสมัย 
  โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่ส าคัญในการกล่อมเกลาจิตใจฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีนั้นจะต้องมีการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี 
วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมรอบๆ รวมทั้งควรค านึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการทางร่างกาย
การจัดสภาพแวดล้อมวัสดุ และอุปกรณ์ในโรงเรียนให้พอดีเหมาะสมกับขนาดร่างกาย และพัฒนาการของเด็ก (สมทรง อิน
สว่าง, 2538: 590) สังคมการเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต ในยุคปัจจุบันมนุษย์ได้เจริญก้าวหน้าไป
ไกลมาก ท้ังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลจากการเจริญดังกล่าวได้มีวิทยาการสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ดังนั้น
การศึกษาจึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ ห้องสมุดในโรงเรียนย่อมมีส่วนร่วมที่จะให้การศึกษาได้ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
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ห้องที่รวมความรู้ทุกๆ อย่าง ในสังคมการเรียนรู้พื้นฐานที่อยู่ในโรงเรียน สอดคล้องเหมาะสมกลมกลืนกับการศึกษา ด้วยเหตุนี้ 
การศึกษาในอนาคตจะต้องประสานสัมพันธ์กับห้องสมุด เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนระดับพ้ืนฐาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้
เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน (ไทยรัฐ, 2561: ออนไลน์)  
 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาถือเป็นช่วงช้ันเริ่มต้นในการใช้ห้องสมุด จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า  นักเรียนช้ัน
ประถมตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงช้ันประถมศึกษาที่ 6 มีห้องสมุดในโรงเรียนละ 1 ห้อง มีอัตราการเข้าใช้ห้องที่
แตกต่างกัน และจากการส ารวจลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่า สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดไม่เหมาะสมส าหรับนักเรียน เนื่องจาก
เด็กวัย 6-12 ปี มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าโต๊ะ เก้าอี้ มีการช ารุดเสียหายมากกว่าโต๊ะ เก้าอี้ ใน
ห้องเรียนทั่วไป อีกทั้งยังมีรูปแบบที่ไม่ทันสมัย ซึ่งใช้รูปแบบเดิมที่มีมาหลายสิบปี ยังขาดการพัฒนา เนื่องด้วยการศึกษายุค
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆ ก็ควรพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ลักษณะตามที่หลักสูตรเป้าหมายได้ก าหนดไว้ 

"หนังสือน้ันเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ ได้เรียนรู้ ได้คิด
อ่าน และเพียรพยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลกัษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ความคิด ก็แพร่ไปถึงที่น้ัน หนังสือจึง
เป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์อันประมาณมิได้ ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์" พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในพิธีเปิดปีหนังสือระหว่างชาติ 2515 และงานแสดงการพิมพ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 
 จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอัญเชิญมาข้างต้น จะเห็นว่าพระองค์ทรงให้ความส าคัญต่อ
หนังสือว่าเป็นสิ่งล้ าค่าอย่างประมาณไม่ได้ เนื่องจากเป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังนั้นจากความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับต้นแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการใช้งาน ประโยชน์ในการเรียนการสอน และเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  สามารถตอบสนองต่อการใช้
งานให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้เรียน ความสวยงามของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 

เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการใช้ห้องสมุด  
รูปที ่1-2 การลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลภาพสถานท่ีจริงก่อนการปรับปรุง วัดสวนทองรวมมิตร จังหวัดสระบุรี 
ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์  
2)  เพื่อประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นก าหนดขอบเขตของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้  ดังนี้ 1) การออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์  2) เพื่อประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่าง
สร้างสรรค์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จังหวัดสระบุรี ดังนี ้

1) การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ 
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ด้วยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารค้นคว้าทบทวนแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ท าการศึกษาเบื้องต้นกับรูปแบบของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหาความสอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อทราบถึง
ลักษณะทางกายภาพของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในแต่ละประเภท ลักษณะกิจกรรม และพฤติกรรมของผู้ใช้ลักษณะ
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รูปแบบที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนกิจกรรม พฤติกรรมการใช้สอย รวมถึงปัญหาการใช้เรื่องความต้องการพื้นฐานของบุคคล เมื่อ
มีการใช้งานและข้อจ ากัดในการออกแบบ  

สอบถามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน  ตัวแทนชุมชน และนักออกแบบ ที่มีต่อรูปแบบของการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงช้ันประถมศึกษาที่ 6 สู่การวิเคราะห์ เพื่อ
น าผลจากการวิเคราะห์มาสรุปหารูปแบบของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด น ามาปรับปรุงสู่กระบวนการเขียน
แบบเท่าขนาดสัดส่วนจริงแล้วน าไปสร้างต้นแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด 

2) เพ่ือประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค ์
สอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงถึงความเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม น ามาวิเคราะห์

และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อใช้ในการศึกษา และเก็บข้อมูลเพื่อต้นแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
อย่างสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด การ
ประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ความพึงพอใจความต้องการ โดยการเก็บข้อมูลจากการส ารวจ การ
สอบถามจากแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้     

1. นักเรียน คือ ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงช้ันประถมศึกษาท่ี 6 จ านวน 70 คน   
2. ครู คือ ผู้สอนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงช้ันประถมศึกษาท่ี 6 จ านวน 16 คน 
3. ตัวแทนชุมชน คือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกของชุมชนว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ คุณธรรม  

จ านวน 12 คน 
4. นักออกแบบ คือ ผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษในทางความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 2 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย     
1. แบบสัมภาษณ์ ครู นักเรียน กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เป็นลักษณะแบบไม่มี

โครงสร้าง ซึ่งมีหัวข้อคือสภาพปัญหาปัจจุบันความรู้สึกเมื่อเข้าไปใช้ในพื้นที่กิจกรรม  และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความ
ต้องการสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก     

2. แบบสอบถามเป็นการสร้างค าถาม เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาในการใช้พื้นที่ โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของค าถาม เพื่อ
น าผลที่ได้มาหาแนวทางปรับปรุงห้องสมุด โดยประเด็นค าถามนั้นจะแบ่งออกเป็นค าถามแบบสอบถามปลายเปิด  (Open 
Ended Question)     

3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยได้ใช้วิธีการส ารวจโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant Observation) 
และไปร่วมใช้พื้นที่กับกลุ่มนักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การให้นักเรียนได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลเข้าไปใช้ในพื้นที่กิจกรรม เป็น
ต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีผู้วจิัยท าการสังเกตโดยตรงจากพฤติกรรมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้งาน     

4. แบบส ารวจด้านกายภาพเป็นการส ารวจด้านกายภาพภายในพื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลผังเครื่อง
เรือนเดิมขนาดพื้นท่ี รูปแบบเครื่องเรือน-วัสดุ รูปแบบของบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายใน และการบันทึกพฤติกรรมการใช้
สอยภายใน โดยใช้แนวคิดการประเมินพื้นที่หลังการเข้าใช้  (Post Occupied Evaluation : POE) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรม    

 ทั้งนี้ในการใช้แบบสอบถามเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตั้งค าถาม เพื่อทราบถึงข้อมูลทั่วไป และผลที่ได้ก็แตกต่างจากการ
ใช้วิธีสัมภาษณ์ คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถตอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ค าตอบที่แน่นอนสมบูรณ์ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงเพื่อน ามาเป็นแนวทางในออกแบบ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาวิธีประเมินอาคาร

ภายหลังการเข้าครอบครองพื้นที่ เป็นการศึกษาถึงแนวความคิด และวิธีประเมินอาคารภายหลังการเข้าครอบครองพื้นที่  
รวมถึงการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการท าวิจัย  และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปที่จะ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 13 

 

สามารถน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดผังพื้นภายในห้องสมุด การประเมินอาคารภายหลังการเข้าครอบครองพื้นที่เป็น
กระบวนการในการประเมินอาคารที่เป็นระบบและใช้วิธีการที่เคร่งครัดภายหลังจากท่ีได้ก่อสร้างและเข้าใช้อาคารมาระยะหนึ่ง 
การท า POE มุ่งความสนใจที่ผู้ใช้อาคาร และความต้องการของผู้ใช้ และผลสรุปของการใช้ประโยชน์จากอาคารความรู้นี้เป็น
กรอบเกณฑ์ที่ถูกต้องส าหรับการสร้างสรรค์อาคารที่ดีขึ้นในอนาคต (วิมลสิทธิ์หรยางกูร, 2541) รวมถึงทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-DirectedLearning : SDL) เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจความ
ต้องการ และความถนัด มีเป้าหมายรู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้  (วัฒนาพร 
ระงับทุกข์, 2552) 

ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้     
1. เก็บข้อมูลตัวอย่างผู้ใช้พื้นที่ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions)    

2. ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่การน าแนวคิดการประเมินพ้ืนที่หลังการเข้าใช้ (Post Occupied Evaluation) มา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน โดยการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น พฤติกรรมกลุ่ม
พฤติกรรมเดี่ยวในการเข้าใช้พื้นที่ รวมถึงพูดคุยและสอบถามในรายบุคคลรวมถึงรายกลุ่ม ถึงปัญหาและความต้องการในการใช้
พื้นที่ท่ีเอื้อต่อการใช้ห้องสมุดในการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานผู้วิจัยได้ท าการบันทึกแต่ละช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้
พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ และท าการบันทึกโดยละเอียด    

3. ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีส่วนช่วยให้การท างานของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ เครื่องเรือนอุปกรณ์ในการ
อ่าน สื่อประกอบการสร้างเสริมแนวคิดในด้านการใช้พื้นที่ห้องสมุด ศึกษาการจัดวางผังเครื่องเรือนโดยท าการบันทึกข้อมูล 
การจัดวางผังเครื่องเรือนภายในห้องสมุดด้วยการจดบันทึกต าแหน่งท่ีตั้ง และพื้นที่ใช้สอยต่างๆ     

4. ส ารวจและเก็บข้อมูลด้านกายภาพภายในห้องเรียน ได้แก่ ขนาดพื้นที่ใช้สอย การเข้าถึงพื้นที่ ต าแหน่ง ช่องเปิด 
การจัดวางเครื่องเรือน การส ารวจสภาพวัสดุ รวมถึงประเภทของเครื่องเรือน การเก็บข้อมูลภาพถ่ายภายนอกและภายใน วัสดุ
ประกอบภายใน เป็นต้น     

5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมกิจกรรม และรูปแบบการจัดวางผัง 
ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดรูปแบบการวิจัย     
1. จ าลองภาพจัดผังเครื่องเรือน การเพิ่มองค์ประกอบท่ีควรมี และตามความต้องการของครู นักเรียน    
2. จัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมต่อห้องสมุด    
3. ท าการทดสอบแบบจ าลองด้วยการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน     
4. รวบรวมผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์และสรุปผล     
5. ประเมินผลและเสนอแนะรูปแบบทางเลือกในการออกแบบ 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการทดลอง และเสนอแนะแนวทางการออกแบบการน าผลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกต 

เสนอแนะเป็นแนวทางการออกแบบปรับปรุงห้องสมุด น ามาปรับปรุงสู่กระบวนการเขียนแบบเท่าขนาดสัดส่วนจริง แล้วน าไป
สร้างต้นแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดต่อไป 

 
ผลจากการวิจัย 

ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิดการออกแบบห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้มาจากการส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน 
การศึกษาทฤษฎี การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดใีห้กับห้องสมุดที่สามารถส่งเสริมให้ผูใ้ช้งานในพ้ืนท่ีนั้นๆ มีแนวคิดสร้างสรรค์ และ
อ่านหนังสืออย่างมีความสุข เป็นการส่งผลให้นักเรียนใช้เวลาในการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเสริมสร้างแนวทางในการออกแบบ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังได้เสนอทั้งแนวคิด แนวทาง และรูปแบบในการ
ออกแบบโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี 1 (ดังรูปที3่)  
การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี 2 (ดังรูปที4่) 
การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี 3 (ดังรูปที5่) 
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รูปที่ 3 การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี 1 

ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 

รูปที่ 4 การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี 2 
ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 

 

 
รูปที่ 5 การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี 3 

ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 
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สรุปพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานกับลักษณะพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด 
ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้ท าการจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งที่ 1 ของ ครู นักเรียน ในวันที่ 25 ธันวาคม 
2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 11.00-12.00 น. พบว่า การเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อนั่งอ่านหนังสือ ท างานกลุ่มไม่เพียงพอ การตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยและความต้องการต่างๆ ในห้องสมุดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ยังขาดพื้นที่ใช้สอยส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมบนโต๊ะการอ่านหนังสือแบบเป็นกลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ 

ผู้วิจัยได้ท าการจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ  ครั้งที่ 2 ของ ครู นักเรียน ในวันที่ 2 มกราคม 
2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 11.00-12.00 น. พบว่า การเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อนั่งอ่านหนังสือ ท างานกลุ่ม การจัดรูปแบบของพื้นที่มี
การเช่ือมโยงพื้นที่ใช้สอย และทางสัญจรยังคงมีมากท าให้การใช้ประโยชน์หลายๆ ลักษณะมีที่ว่างและยังใช้ประโยชน์ได้ไม่
สูงสุด การวางอุปกรณ์ต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ยังไม่เพียงพอกับจ านวนของเด็กนักเรียนโรงเรียน 

ผู้วิจัยได้ท าการจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ  ครั้งที่ 3 ของ ครู นักเรียน ในวันที่ 8 มกราคม 
2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 13.00-16.00 น. พบว่า การเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อนั่งอ่านหนังสือ ท างานกลุ่ม การจัดรูปแบบของพื้นที่มี
การเช่ือมโยงพื้นที่ใช้สอย และทางสัญจรยังคงมีมากท าให้การใช้ประโยชน์หลายๆ ลักษณะมีที่ว่างและยังใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
การวางอุปกรณ์ต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์เพียงพอกับจ านวนของเด็กนักเรียนโรงเรีย 

 
รูปที่ 6 การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี 3 

ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 
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รูปที่ 7 การจัดท าผังจ าลองแนวทางในการออกแบบในรูปแบบ ครั้งท่ี3 
ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 

 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพ่ือประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ 
ผู้วิจัยยังได้น ามาการจัดท าผังปรับปรุงสู่กระบวนการเขียนแบบเท่าขนาดสัดส่วนจริง แล้วน าไปสร้างต้นแบบการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด 

รูปที ่8-9 การปรับปรุงออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ วัดสวนทองรวมมิตร จังหวัดสระบุร ี
ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 
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รูปที่ 10-11 การปรับปรุงออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมดุอย่างสร้างสรรค์ วัดสวนทองรวมมติร จังหวัดสระบุรี 
ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 

รูปที่ 12-13 การปรับปรุงออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมดุอย่างสร้างสรรค์ วัดสวนทองรวมมติร จังหวัดสระบุรี 
ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 

สรุปจากการประเมินผลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้ค่าความสถิติ แบบสอบถาม จ านวน 100 

คน โดยสรุปรวมมีความพึงพอใจในระดับดีมากค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี (𝑋
¯
 = 4.00 ,S.D.=0.80) 

 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ 

 

ข้อ รายการ จ านวน 
(คน) 

รูปแบบ การออกแบบห้องสมุด 

   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 ครู   16 3.90 0.79 

2 นักเรียน   70 4.10 0.87 

3 ตัวแทนชุมชน  12 4.00 0.77 

4 นักออกแบบ 2 4.00 0.77 

 รวม 100 4.00 0.80 
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การอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยตามองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายในทางกายภาพของห้องสมุดการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ 2) เพื่อประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการ
ใช้งานประโยชน์ในการเรียนการสอนและเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสามารถตอบสนองต่อการใช้งานให้ได้ประโยชน์มากที่สุ ด โดย
ค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้เรียน  ความสวยงามของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
การใช้ห้องสมุด สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 1. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ ได้มีการจัดวางผังการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบ
จากงานวิจัยเป็นส่วนประกอบ 3 แบบ กลุ่มเป้าหมายเลือกรูปแบบที่ 3 เป็นการจัดรูปแบบที่เป็นระบบ มีรูปแบบและโครงสรา้ง
ที่ตอบสนองต่อการใช้พื้นที่ ตอบสนองต่อมิติทางด้านพฤติกรรมควบคู่ไปกับมิติทางกายภาพ โดยมีปัจจัยทางด้านพฤติกรรม
มนุษย์ที่ต้องใส่ใจในการออกแบบ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในสนองความต้องการกิจกรรมในการศึกษาเป็นส าคัญ  
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายภายในพื้นที่เดียวกัน เช่น การสืบค้นข้อมูลหนังสือ และการแบ่งพื้นที่เพื่อเกิดความเป็นส่วนตัว 
เป็นต้น 

2. เพื่อประเมินผลการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้จัดท าต้นแบบการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด เพื่อน าไปประเมินความพึงพอใจ โดยสรุปรวมมีความพึงพอใจในระดับดีมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่  

(𝑋
¯
=4.00, S.D.=0.80) ที่มีรูปแบบการออกแบบห้องสมุดมีมุมการอ่านหนังสือ การออกแบบที่เน้นความโปร่ง ดูโล่งตา และดู

สดใสน่าใช้งาน  ด้านพื้นท่ีใช้สอยจากการส ารวจสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พบว่าการจัดการพื้นท่ีภายในห้องสมุดนั้นเน้นท่ีพื้นที่
จัดกิจกรรม ที่จะจัดให้เป็นพื้นที่โล่งว่างแต่ไม่กว้างพอที่ผู้เรียนจะท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และจัดให้มีพื้นท่ีที่จัด
วางคอมพิวเตอร์ พื้นที่กิจกรรมจัดให้เป็นพื้นที่โล่งกว้างอยู่บริเวณริมห้องสมุดส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ  พื้นที่กิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนนั้นผู้เรียนจะต้องเคลื่อนไหวได้สะดวก และยืดหยุ่นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น พื้นที่ประชุมกลุ่ม
ย่อยจัดให้เป็นมุมเล็กๆ อยู่บริเวณมุมด้านหลังของห้องสมุด กั้นเป็นโครงเหล็กที่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอก การจัดการ
เรียนรู้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  พื้นที่สืบค้นจัดเป็นพ้ืนท่ีที่มีการบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหาข้อมูลใน
ห้องสมุด    

 
ข้อเสนอแนะ 

การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดในสถาบันการศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม  ใน
กระบวนการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เพราะข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้งานจริง หรือพฤติกรรมการใช้งาน ทั้งยังช่วยให้การก าหนดพื้นท่ี
ใช้งานแนวทางการสร้างบรรยากาศการจัดวางผังง่ายและเหมาะสมมากข้ึน 

การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีส่วนช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่สิ่งที่ควรศึกษา
เพิ่มเติม คือ สภาพแวดล้อมอย่างไร สภาพแวดล้อมด้านไหน ที่จะช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือ  และพัฒนาแนวคิดของผู้เรียน
ให้มีความคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ที่จะหาข้อมูลจากห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

รูปแบบหรือสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ สิ่งที่เป็นตัวกลางที่มีความส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์
แทนที่หนังสือ หรือในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างสีสันดึงดูดใจ เปิดโลกการเรียนรู้
กว้างไกลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลโดยตรงถึงตัวผู้เรียนเองท าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย  และมี
ประสิทธิภาพสูงท าให้เหมาะส าหรับผู้เรียนที่จะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทุกโอกาส และทุกสถานการณ์อย่างไร้
ขอบเขตและไม่มีขีดจากัด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตลอดจนน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
การจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่า โดยวิเคราะห์ผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
ที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2559 และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรกลุ่มดังกล่าวในรอบปีถัดมา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถจัดหาทรัพยการสารสนเทศประเภทหนังสือได้บรรลุเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 500 ช่ือเรื่อง) 
ผู้เข้าร่วมคัดเลือกและเสนอรายช่ือหนังสือมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดหาในระดับพีงพอใจมาก ( x =4.40) น าเข้าข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือจ านวนท้ังสิ้น 1,074 เล่ม ถูกยืม 817 เล่ม (มีค่าการใช้หนังสือ 0.76) ด้วยความถี่ 1- 32 
ครั้งต่อเล่ม คิดเป็นการยืมทั้งสิ้น 2,795 ครั้ง (เก็บข้อมูลการใช้ระหว่างตุลาคม 2559-กันยายน 2560) จากการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าพบว่ามีผลตอบแทนทางตรง 736,063.25 บาท จากต้นทุนการจัดหา 604,337 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิหรือก าไร 
131,726.25 บาท (ร้อยละ 21.79 ของต้นทุน) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่จัดหา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักวิทยบริการฯ มีความคุ้มค่าทั้งด้านความพึงพอใจและผลก าไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง
รายละเอียดข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยจะได้น าไปใช้เพื่อวางแผนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: วิเคราะห์ความคุ้มค่า, จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
 This survey research has purposes to study and analyze the value of information resources that 
acquired and provided by the Office of Academic Resources and Information Technology, Kanchanaburi 
Rajabhat University. The results will be further used to set guidelines to worthwhile promote the provision 
and service of information resources. In the fiscal year 2016, more than 500 titles of information was 
acquired and ready provide by the end of September. The participants in the book selection were satisfied 
in level of ‘Much satisfy’ ( x =4.40). Throughout that fiscal year, 1,047 books details was input into the 
system for loan services. A year later, 817 books were borrowed with a frequency range of 1 to 32 times 
each. During the study period (October, 2016-September, 2017), there were 2,795 times of borrowings. The 
result from const analysis show that there was 736,063.25 baht of the direct return, 131,726.25 baht of net 
profit (which equivalent to 21.79% of cost). This information reflected that all books purchased and input 
into the system during the fiscal year 2016, and later used during throughout the fiscal year 2017 are 
worthwhile for both aspects of satisfaction and profitability in economics. These finding details will be used 
to plan for greater value of provision on information resources. 
Keywords: Value Analysis, Resources Acquisition, Resources Usage 
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บทน า 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานระดับคณะ มีภารกิจหลัก 
คือ สนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นแหล่งข้อมูล หรือศูนย์กลางทางวิชาการที่มีมาตรฐานระดับมหาวิทยาลัย 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลการให้บริการต่างๆ ทั้งการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนการให้บริการต่างๆ เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ท าให้เห็นสภาพที่แท้จริงของทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ หากแต่สิ่งที่มักจะถูกละเลยจากผู้ปฏิบัติงานคือการน าเข้าข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถน าผลที่ไ ด้จากการ
ด าเนินการมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ ก่อนท่ีจะวางแผนการด าเนินงานในวงรอบถัดไปว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นดี
แล้วจริงหรือไม่ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการจริงหรือไม่ คุ้มค่าแล้วหรือไม่กับการลงทุน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงาน ส านักวิทยบริการฯ 
เองก็ยังไม่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยอาศัยหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเปน็
รูปธรรม มีเพียงข้อมูลเบื้องต้นด้านการใช้งบประมาณว่าได้ท าการจัดหาได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งด้านปริมาณและเวลา 
(ก าหนดไว้เท่ากันทุกปีว่าไม่น้อยกว่า 500 ช่ือเรื่อง แต่ให้ที่มาของจ านวนไม่ได้) แต่หลังจากท่ีจัดหามาแล้วมีการใช้งานหรือไม่
อย่างไรยังไม่ได้ท าการศึกษา ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

นอกจากนี้หนึ่งในข้อมูลที่คณะและสาขาวิชาต่างๆ ต้องการเพื่อใช้ตอบในงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (2558) จัดท าไว้ คือ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ทาง
ส านักวิทยบริการจัดหามาให้ส าหรับแต่ละสาขาวิชาหรือคณะเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ มี
เอกสารและงานวิจัยจากหลายหน่วยงานที่จัดท าเกี่ยวกับการจัดหาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งแต่
ละที่ก็มีบริบทของการจัดหา ((อาภรณ์ ไชยสุวรรณ และคณะ, 2557; ดวงใจ กาญจนศิลป์ และคณะ,  2551) ทั้งด้านการจัดการ
ห้องสมุด (ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ , 2540; ปัณฑารีย์ วีระพันธ์, 2545) งบประมาณและรูปแบบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่
แตกต่างกัน (ดวงใจ กาญจนศิลป์ และคณะ,  2556; ยุพา ดวงพิมพ์, 2550; และ สายพิณ จีนโน, ม.ป.ป.) ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลและ
หลักการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทขององค์กร โดยเลือกน าเสนอการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโดยใช้ 
‘ค่าการใช้หนังสือ’ และ ‘ต้นทุนและผลตอบแทน’ (เยาวดี (รางชัยกุล) วิบูลย์ศรี (2542, หน้า 237)) เพื่อสะท้อนความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหามาให้บริการ  

อย่างไรก็ตามการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้ใช้หรือไม่อย่างไรนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกภาคส่วนทั้งสายสนับสนุน สายสอน และนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
งานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ความร่วมมือระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการเพื่อให้สามารถจัดหาและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีคุ้มค่าและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ทรัพยากรสารสนเทศประเทภหนังสือส าหรับศึกษาการใช้งาน มีการแบ่งตามหมวดหมู่ตามระบบดิวอี้เป็น
หมวด 000-900 โดยเป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่จัดซื้อและน าเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559) และให้บริการในช่วงเดือน ตุลาคม 2559- กันยายน 
2560 (เก็บข้อมูลการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากท่ีน าเข้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาในปีงบประมาณ 2559)  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 ตารางบันทึกข้อมูลของหนังสือที่จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล ALICE for Windows ที่ทางส านักวิทยบริการฯ ใช้
งานอยู่ มาด าเนินการคัดกรองข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ในโปรแกรมสเปรดชีต MS-Excel โดยเก็บรายการที่ส าคัญๆ ไว้ดังนี้ คือ ช่ือ
หนังสือ ช่ือผู้แต่ง จ านวนเล่ม จ านวนครั้งท่ียืม เลขบาร์โค้ดของหนังสือ  
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2.2 สมการหรือสูตรที่ใช้ในการหาค่าความคุ้มค่า ข้อมูลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังหมดที่มีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ท่ีผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและรับบริการได้  

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ จัดกิจกรรมจัดหาหนังสือที่ให้บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือหนังสือและสื่อสารสนเทศ เพื่อจัดหาเข้ามาไว้ให้บริการภายในส านักฯ โดยเก็บข้อมูลในช่วง
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) 

3. การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.1 คัดเลือกสมการหรือสูตรที่ใช้ในการหาค่าความคุ้มค่าของข้อมูลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการจัดหาฯ และให้ยืมผ่านระบบ Alice For Windows  

3.2 จัดท าเครื่องมือในรูปของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ จัดกิจกรรมจัดหาหนังสือที่ให้บุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจ เสนอรายชื่อหนังสือและสื่อสารสนเทศ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และจัดเตรียมท าแบบสอบถามส าหรับถามผู้ที่ร่วมกิจกรรม  

4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงส ารวจเพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหาและการให้บริการโดยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและรับบริการได้ โดยน าข้อมูลสถิติ
การใช้งานจริง ตลอดจนเก็บรวมรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งเป็นบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ในช่วงปีงบประมาณ 2559 และ 2560 โดยด าเนินการต่างๆ ดังน้ี 

4.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานด้านห้องสมุด 

4.2 น าข้อมูลออกจากระบบ Alice for Windows เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยงบประมาณปี พ.ศ. 
2559 และให้บริการในช่วงปีงบประมาณเดียวกับ เก็บรวมรวมข้อมูลในรูปแบบ Excel 

 4.3 จัดท าแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่วงปีงบประมาณ 
2559 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นอีกหนึ่งมิติของการได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

4.4 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา และก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความ
คุ้มค่า และสรุปผล จัดท ารูปเล่ม เผยแพร่ น าเสนองานวิจัยสู่สาธารณะ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บและรวบรวม มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการค านวณและสถิติ แยก

วิเคราะห์ตามลักษณะข้อมูลดังนี้ 
 5.1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดหาทรพัยากร น ามาแจกแจงความถี่ของค าตอบ แล้วค านวณค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับมาตรส่วนประมาณค่าผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนประจ าระดับแต่ละระดับและเกณฑ์
การแปลผล แสดงดังตาราง 1 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 50-100)  

ช่วงคะแนน ความหมาย 

4.51-5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 พึงพอใจมาก 
2.51-3.50 พึงพอใจปานกลาง 

1.51-2.50 พึงพอใจน้อย 
1.00-1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด 
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5.2 ความคุ้มค่าของการจัดหา โดยการหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบค่าการใช้งาน จากค่าที่ใช้จริงกับค่าที่คาดหวัง 
เพื่อดูอัตราส่วนของการมีและการใช้ประโยชน์ ว่า มีความสมดุล Overused หรือ Underused และการเวิเคราะห์จากมูลค่าการใช้
งานหนังสือเป็นตัวเงินแล้วเปรียบเทียบเพื่อหาค่าผลตอบแทนสุทธ ิ
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตลอดจนน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อ
ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่า ในส่วนนี้น าเสนอข้อมูลด้าน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การใช้งบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มาก
ที่สุด การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งาน และประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
รายละเอียดข้อมูลมีดังนี้ 

1. ผลการใช้งบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ด าเนินกิจกรรม
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) มีเป้าหมายในการด าเนินการคือ 1) จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสาร ไม่น้อยกว่า 500 ช่ือเรื่อง/รายการ 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดหาฯ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลการด าเนินงานเพื่อจัดหาทรัพยากรบรรลุผลในทุกด้านที่วางไว้ รายละเอียด
มีดังนี ้

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ทั้งหมด 1,076 ช่ือเรื่อง งบประมาณที่ใช้ 793,794.75 บาท (ตารางที่ 2) 
2. ผู้เข้าร่วมจัดหาและเสนอช่ือทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ใช้ของส านักวิทยบริการฯ ที่เสนอรายช่ือสั่งซื้อใน 

ในช่วงกิจกรรมงานสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ จ านวนทั้งสิ้น 65 คน (เป็นชาย 20 คน หญิง 45 คน) มีสถานภาพเป็นอาจารย์ 39 
คน เจ้าหน้าท่ี 6 คน และนักศึกษา 18 คน และนักเรียนท่ีมาร่วมงานอีก 2 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x

=4.40) ข้อที่พึงพอใจสูงสุด คือ ทรัพยากรสารสนเทศมีให้เลือกอย่างหลากหลาย (ตารางที่ 3)  
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซื้อในช่วงปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใช้  ผลลัพธ์ที่ได้ 
จัดซื้อหนังสือท่ัวไป 552,139.75 บาท หนังสือ 981 ช่ือเรื่อง 

จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 98,000 บาท 27 ช่ือเรื่อง 

จัดซื้อวารสารเพื่อให้บริการช้ัน 4 134,165 บาท 68 ช่ือเรื่อง 
 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์การเรียนรู้ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 𝐗 S.D. ความหมาย ร้อยละ 

ทรัพยากรสารสนเทศมีให้เลือกอย่างหลากหลาย 4.55 0.61 มากที่สุด 91.08 
ความเข้าใจด้านการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 4.45 0.53 มาก 88.92 
ช่องทางการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก 

4.45 0.58 มาก 88.92 

การมีส่วนร่วมในการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศ 4.40 0.53 มาก 88.00 
ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศมีความเหมาะสม 4.37 0.54 มาก 87.38 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าถึงผู้รับบริการ 4.35 0.57 มาก 87.02 
ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการ 4.28 0.62 มาก 85.54 
รวมเฉลี่ย 4.40 0.57 มาก 88.12 
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2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่า 

ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของทรัพยากร จะน ามูลค่าของหนังสือทั้งหมดที่ถูกยืมภายในปีงบประมาณ มาเทียบกับ
งบประมาณที่ใช้ โดยเปรียบเทียบเป็นรายหมวดหมู่หนังสือ (ในท่ีนี้จะไม่น าจ านวนครั้งของหนังสือท่ีไม่ได้จัดซื้อ แต่ได้รับบริจาค 
มาประเมินร่วม) โดยหนังสือทั้งหมดได้รับการร้องขอให้จัดซื้อจากบุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั้งสิ้น (มาจากความ
ต้องการของผู้รับบริการโดยตรง) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และความบันเทิง ของอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาโดยรายการหนังสือ แบ่งจ านวนตามหมวดหมู่ 000-900  

ข้อมูลจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละของงบประมาณทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่จัดซื้อและ
น าเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการยืม สูงสุด 3 อันดับแรก อยู่ในหมวด 600 500 และ 300 ตามล าดับ โดยหมวดหมู่ที่มีจ านวนเล่ม
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ หมวด 300 600 และ 900 ส่วนเล่มที่มีราคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หมวด 600 500 และ 
000 ตามล าดับโดยทั้งหมดสูงกว่าราคาเฉลี่ยของหนังสือในภาพรวม ที่มีราคาเล่มละ 562.70 บาท  (ราคาเฉลี่ยหนังสือต่อเล่ม 
ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 น าเข้าข้อมูลมี รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อ
ครบถ้วนภายในช่วงเวลาที่ก าหนด และจ านวน 1,074 เล่ม  

 
 
 

 
ตารางที่ 4 ข้อมูลหมวดหมู่ทรัพยากรที่จัดหาและงบประมาณที่ใช้ 

หมวดหนังสือ งบค่าจัดหา ร้อยละ จน.เล่ม จัดซ้ือ จน.เล่มแจ้งราคา ราคาเฉลี่ย/เล่ม 

000  51,853.00  8.58 73 72 720.18 
100  12,441.00  2.06 40 37 336.24 
200  29,474.00  4.88 57 55 535.89 
300  114,309.00  18.91 284 241 474.31 
400  19,729.00  3.26 73 71 277.87 
500  110,686.00  18.32 115 112 988.27 
600  156,788.00  25.94 257 145 1081.30 
700  29,182.00  4.83 74 67 435.55 
800  33,235.00  5.50 116 109 304.91 
900  46,640.00  7.72 168 165 282.67 

รวม  604,337.00  100.00 1,257 1,074 562.70 
 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน 

2560 (ท่ีจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 และน าเข้าข้อมูลภายในวันท่ี 30 กันยายน 2559 จ านวน 1,074 เล่ม) พบว่า มี
หนังสือ 817 เล่ม ที่ถูกยืม และเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจ านวนเล่มที่จัดซื้อกับจ านวนเล่มที่มีการยืม พบว่า ตัวเล่มของ
หนังสือที่จัดซื้อถูกยืมในช่วงเวลาที่ศึกษามากถึงร้อยละ 76.07 มีความถี่ในการยืมอยู่ในช่วง 1- 32 ครั้ง หนังสือจ านวนมากสุด 
3 อันดับแรก ถูกยืม 1, 2 และ 3 ครั้ง ตามล าดับ และหนังสือท่ีมีความถี่ในการยืมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หลักภาษาไทย (ฉบับ
สมบูรณ์) (32 ครั้ง) รามเกียรติ์ (22 ครั้ง)  และอิเหนา (20 ครั้ง) รายละเอียดข้อมูลจ านวนเล่มหนังสือที่ถูกยืมในแต่ละค่าความถี่ 
(1-32 ครั้ง)  
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจ านวนเล่มหนังสือท่ีถูกยืมในแต่ละค่าความถี่  
ความถี่(คร้ัง) 
ในการยืม 

จ านวน(เล่ม) 

ที่ถูกยืม 

ข้อมูลการยืม 

คร้ัง x เล่ม 
 ความถี่(คร้ัง) 

ในการยืม 

จ านวน(เล่ม) 

ที่ถูกยืม 

ข้อมูลการยืม 

คร้ัง x เล่ม 
1 329 329 12 18 216 
2 138 276 13 6 78 
3 93 279 14 5 70 
4 61 244 15 4 60 
5 35 175 16 2 32 
6 48 288 17 2 34 
7 21 147 18 1 18 
8 22 176 19 2 38 
9 14 126 20 1 20 
10 8 80 22 1 22 

11 5 55 32 1 32 

รวม 774 2,175 รวม 817 2,795 
 
หมายเหตุ ในช่วงความถี่ในการยืม 1-32 ครั้ง ไม่มีหนังสือเล่มไหนท่ีถูกยืม 21 และ 23-31 ครั้ง 

 
การประเมินการใช้หนังสือ (Jain, 1969 อ้างถึงใน ยุพา ดวงพิมพ์, 2550, หน้า 19) คิดจากการน าความสัมพันธ์ของค่า

ความแตกต่างระหว่างการใช้จริง (Actual used) และค่าความคาดหวัง (Expected used) สูตรการค านวณมีดังนี้  
 

 
 
ค่าการใช้จริง = ค่าร้อยละของจ านวนหนังสือท่ีถูกยืม  

ค่าความคาดหวัง = ค่าร้อยละของจ านวนหนังสือท่ีห้องสมุดมี  
 
การแปลความหมายของค่าที่ได้จากการประเมิน ได้แก่  
ค่าที่เท่ากับ 1 คือ ค่าความสมดุลของการใช้หนังสือ  

ค่าที่มากกว่า 1 คือ ค่า Overused 

ค่าที่น้อยกว่า 1 คือ ค่า Underused 
  

ซึ่งจากข้อมูลของจ านวนหนังสือที่มีให้ยืม คือ 1 ,074 เล่ม ถูกยืมในช่วงเวลาที่ศึกษาจ านวน 817 เล่ม (ด้วยความถี่
รวมในการยืม 2,795 ครั้ง) พบว่ามีค่าการใช้หนังสือเท่ากับ 0.76 (Underused) แปลความได้ว่าหนังสือทั้งหมดที่จัดซื้อมาถูกใช้
น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ว่าหนังสือทุกเล่มที่จัดซื้อจะต้องถูกใช้งาน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาเพียง 1 ปี อาจสั้นเกินกว่าจะหาค่าการ
ใช้หนังสือท่ีแท้จริง 

การค านวณหาค่าต้นทุนและผลตอบแทนที่กล่าวไว้โดย เยาวดี (รางชัยกุล) วิบูลย์ศรี (2542, หน้า 237) มีรายละเอียด
และการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1. อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio) โดยคาดหวังว่า ผลตอบแทน (Benefit) ที่เป็นจ านวนเงิน
จะสูงมากกว่าต้นทุน (Cost) ที่เป็นจ านวนเงิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจ านวน 1 ,074 เล่ม เท่ากับ 
604,337 บาท คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อเล่มเท่ากับ 562.70 บาท มีการยืมไปทั้งสิ้น 2 ,795 ครั้ง เมื่อน าไปค านวณหาผลตอบแทน
ทางตรง ซึ่งหาได้จาก จ านวนครั้งของการยืม x (ค่าเฉลี่ยของต้นทุนในการจัดหา – 50%) จึงได้เท่ากับ 2,795 x 562.70 x50/100 

หรือเท่ากับ 736,063.25 บาท ซึ่งเมื่อหาอัตราส่วนขอบผลตอบแทนต่อต้นทุน จะได้ผลตอบแทนคิดเป็น ร้อยละ 21.79 ของ
ต้นทุน ซึ่งค านวณจาก ((736,063.25-604,337)/ 604,337x100)  
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2. ผลตอบแทนสุทธิ (Net benefit, NB) คือ ผลต่างระหว่างผลตอบแทน (B) กับต้นทุน (C) เมื่อน าต้นทุนท่ีใช้ในการจัดซื้อ 
(604,337 บาท) หักออกจากผลตอบแทน (736,063.25 บาท) จะได้เป็นผลตอบแทนสุทธิของการจัดหาทรัพยากร ซึ่งในที่นี้มี
ค่าเท่ากับ 131,726.25 บาท 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดหาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา 

สามารถจัดหาทรัพยาการสารสนเทศประเภทหนังสือได้ 981 ช่ือเรื่อง (วางเป้าหมายไว้ที่ 500 ช่ือเรื่อง) ผู้ใช้ที่ร่วมคัดเลือกและ
เสนอรายช่ือหนังสือในช่วงกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ 65 คน ประกอบด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน สังกัด 
5 คณะและหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดหาในระดับพีงพอใจมาก ( x =4.40) และ
เมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ (ท่ีจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 และน าเข้าข้อมูล
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2559 จ านวน 1,074 เล่ม) ช่วงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน 2560 พบว่า มีหนังสือ 817 
เล่ม ที่ถูกยืม และเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจ านวนเล่มที่จัดซื้อกับจ านวนเล่มที่มีการยืม พบว่า ใช้งานน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ 
(Underused (0.76)) (Jain, 1969 อ้างถึงใน ยุพา ดวงพิมพ์, 2550, หน้า 19)  ซึ่งคาดหวังไว้ว่าตลอดอายุการให้บริการของหนังสือ
แต่ละเล่มจะต้องถูกยืมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตามร้อยละ 76.07 ของตัวเล่มของหนังสือที่ถูกยืม ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งถ้าขยายเวลาศึกษาต่อไปเป็น 2 หรือ 3 ปี อาจมีค่าการใช้เป็นเพิ่มขึ้น (ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
และคณะ. (2551).) นอกจากนี้อาจทดลองเพิ่มจ านวนฉบับของหนังสือเล่มที่มีความถี่ของการใช้งานสูงๆ เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ อาทิ หลักภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) (32 ครั้ง) รามเกียรติ์ (22 ครั้ง) และอิเหนา (20 ครั้ง) รายละเอียด
ข้อมูลจ านวนเล่มหนังสือท่ีถูกยืมในแต่ละค่าความถี่ (1-32 ครั้ง) 

เมื่อพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่จัดหาและให้บริการ จ านวน 1,074 เล่ม แบ่งตามหมวดหมู่ 
000-900 ของดิวอี้ พบว่า ใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อในหมวด 600 500 และ 300 สูงสุด 3 อันดับแรกตามล าดับ โดยหมวดหมู่
ที่มีจ านวนเล่มมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ หมวด 300 600 และ 900 ราคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หมวด 600 500 และ 
000 ตามล าดับโดยทั้งหมดสูงกว่าราคาเฉลี่ยของหนังสือในภาพรวม ที่มีราคาเล่มละ 562.70 บาท ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 
ทางส านักวิทยบริการฯ ได้ให้ความส าคัญกับทุกศาสตร์การศึกษา โดยเน้นจ านวนเล่มไปทางด้านสังคมศาสตร์ (300) เพื่อให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษาในสายครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีจ านวนมากกว่าครึ่งของนักศึกษาทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย และมีจ านวนหนังสือของด้านเทคโนโลยี (600) มากเป็นอันดับสอง เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์
และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณที่ใช้
เน้นหนักไปในด้าน วิทยาศาสตร์ (500) เทคโนโลยี (600) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป ( 000) อาจ
เพราะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนและผู้สอนต้องการความรู้ที่หลากหลายและเป็น
ปัจจุบัน ท าประกอบกับราคาของหนังสือแต่ละเล่มในหมวดเหล่านี้มีราคาสูง จึงท าให้งบประมาณที่ใช้สูงตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตามเมื่อน าข้อมูลการใช้งานหนังสือเหล่านี้มาค านวณเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า พบว่ามีผลตอบแทนทางตรง 
736,063.25 บาท จากต้นทุนการจัดหา 604,337 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิหรือก าไร 131,726.25 บาท หรือคิดเป็นผล
ก าไรร้อยละ 21.79 ของต้นทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือท่ีจัดหาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของส านักวิทยบริการฯ มีความคุ้มค่าทั้งด้านจิตใจและผลก าไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะน าไปใช้เพื่อ
วางแผนและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้มาก
ที่สุดต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ  
1. เพื่อให้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่จัดซื้อในรอบปีงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ควรจัดท าการวิเคราะห์อีกครั้งในรอบปีถัดไป เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานว่ามีความแตกต่างของจ านวนความถี่หรือการใช้งาน
จากเดิมหรือไม่ หรืออาจท าได้โดยพิจารณาสารสนเทศชุดเดิมแต่ขยายช่วงเวลาออกเป็น 3 และ 5 ปี เพื่อดูแนวโน้มการใช้งาน 
รวมถึงควรเข้มงวดในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยกรอกทั้งราคาจริงที่จัดซื้อและราคาปกทุกครั้งที่จัดซื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีสุด 

2. หนังสือที่มีจ านวนความถี่ในการยืมมากๆ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือส าหรับนักศึกษาทางด้านครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ รวมถึงหนังสืออาเซียนที่ใช้ประกอบการเรียนวิชาการศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาจากทุกสาขาต้องใช้เรียน จึงควรน า
ข้อมูลได้มาขยายผลต่อกับทรัพยากรที่ถูกยืมในภาพรวม จากงบประมาณที่ได้รับการจัดหาตั้งแต่ก่อนปีก่อนหน้า 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความพึงพอใจในการจัดหาในประเด็น ‘ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการ’ 

มาศึกษาต่อยอด โดยอาจจัดการประชุมเพื่อร่วมกันวิพากษ์เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการจัดทรัพยากรสารสนเทศตรง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด รวมถึงอาจน าข้อค าถามจากแบบประเมินความพึงพอใจในประเด็นอื่นๆ มา
พิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่าและสอดคลอ้งกับความต้องการของ
ผู้ใช้มากที่สุด 
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                                                       บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์การจัดท าเอกสาร
โดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เว็บไซต์ที่
จัดท าขึ้น น าเสนอข้อมูลเรื่อง 1) ความเป็นมา 2) Microsoft Word 2013 3) การจัดท าเอกสาร และ 4) ผลงานทางวิชาการ เป็น
หมวดหมู่แบบแท็บ (Tab) เช่ือมโยงข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลผ่านลิงค์เอกสารดาวน์โหลด คลิปไฟล์วิดีโอต่างๆ ลดความซับซ้อน
ของส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ รองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายแพลตฟอร์ม ปรับการน าเสนอข้อมูลแบบอัตโนมัติ (responsive) น า
เว็บไซต์ไปเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ทดลองใช้ตามความสมัครใจ พบว่า มีผู้ทดลองใช้และ
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 29 คน ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 35-44 ปี (ร้อยละ 58.8) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด (ร้อย
ละ 55.2) เป็นบุคลากรสายวิชาการ (ร้อยละ 62.1) มากกว่าสายสนับสนุน และมากถึงร้อยละ 96.6 มีความต้องการจะท าผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ พบว่า ผู้ใช้พึงพอใจใน
ภาพรวมและทุกรายประเด็นของข้อประเมิน ในระดับ ‘พึงพอใจมาก’ โดย 1) ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ สูงสุด
เท่ากัน 3 ประเด็น คือ ‘เมนูง่ายต่อการใช้งาน’ ‘สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน’ และ ‘ภาพกับเนื้อหามีความ
สอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้’ 2) ด้านคุณภาพของเนื้อหา พึงพอใจสูงสุดประเด็น ‘ความสะดวกในการเช่ือมโยง
ข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น’ และ 3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พึงพอใจสูงสุดว่า ‘ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นและอ้างอิงเอกสาร
วิชาการเพิ่มขึ้น’ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การออกแบบและน าเสนอข้อมูลที่ได้จัดท าสอดคล้องกับความต้องการใช้ของผู้ใช้ และจะได้
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้, โปรแกรมประมวลผลค า, ผลงานทางวิชาการ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study and develop Online Resources Website to Enhance Computer Skills in 
Manipulating Document Using Word Processing Software to Support Scholarly Works of Kanchanaburi 
Rajabhat University Staffs. Offering information in categories of 1) Background 2) Microsoft Word 2013 3) 
Documentation and 4) Scholarly Works. Simply represent information in tab form and links up documents 
as video clips and PDF file formats to make user-friendly interface, support multi-platform hardware and 
responsive presentation. Applied this website to staffs restricted the research criteria. The majority of 
respondents aged 35-44 years (62.2%), most of them had Master degree (51.4%), hold working position as 
academic staffs (64.9%), and would like to publish academic work to get promoted for higher position 
(91.9%). In addition, the questionnaire was rated "highly satisfied" by the respondents for both the overall 
and by issues. The results of the evaluation were in the range of 4.05-4.38 from 5. The most satisfactory 
items of the three aspects were: 1) displayed on a wide range of computer equipment. 2) The ease of data 
linking within the site and 3) has gained more knowledge about the search and reference of academic 
papers. Results confirm that the information and how they was represented were prepared and developed 
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in accordance with the needs of the user. Later, comments from will be applied to make this website more 
functional. 
Keywords: Online-learning website, Word-processing Program, Scholarly Works 
 
 

บทน า 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ “ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้  คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส านึกในการเป็นไทย มีความรัก
และความผูกพันต่อท้องถิ่น” อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิขาการและบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์หนึ่งที่น ามาพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา 
อ้างอิงจากเอกสารของงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
(2558) คือ คุณวุฒิทางการศึกษาตลอดจนต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับของอาจารย์  
 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเพิ่มความเช่ียวชาญให้กับบุคลากร ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณ และ
ตลอดจนจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์ ผู้วิจัยจึงได้เริ่มต้นท างานวิจัยเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ท าผลงานวิชาการของ
บุคลากรว่ามีอยู่ในระดับใด และรูปแบบของการพัฒนาทักษะใดที่ผู้ใช้เห็นว่าน่าจะเหมาะกับตนเองที่สุด เพื่อน ามาใช้ออกแบบ
สื่อส าหรับช่วยสนับสนุนการผลงานวิชาการต่อไป และข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็นต่อการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (นิลุบล ทองชัย และ สมเจตน์ ฤทธิ์เดช , 

2560) พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมีมีทักษะใช้งานคอมพิวเตอร์ที่จัดหมวดหมู่ไว้ 6 ด้าน เพื่อท าผลงานวิชาการ 
ในระดับพอใช้ ไปจนถึง ดีมาก ในด้านโปรแกรมประมวลผลค า การสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล การใช้
โปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการไฟล์เบื้องต้น และมีความตื่นตัวมีความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองในการท าผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเพื่อใช้เลื่อนสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นมากถึง
ร้อยละ 86.46 กลุ่มคนเหล่านี้กว่าร้อยละ 80 มีอายุอยู่ในช่วง 25-44 ปี ซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนจนสามารถเลื่อนสู่ต าแหน่ง
งานท่ีสูงขึ้นสามารถเป็นศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยได้ถึง 15-35 ปี ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการสนับสนุนตามศักยภาพทีม่ี
ให้ได้รับความรู้ตามความถนัดและรูปแบบที่ต้องการ  

รูปแบบการเพิ่มพูนทักษะนอกเหนือจากการเข้าอบรมแบบกลุ่มย่อยที่ผู้ใช้เลือกเป็นอันดับหนึ่งแล้ว (ร้อยละ 44.79) 
ผู้ใช้เห็นว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่จัดเตรียมให้โดยส านักวิทยฯ มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ตน (ร้อยละ 36.46) ซึ่งรูปแบบที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลุบล ทองชัย และ รุ่งรวี ลาภมูล (2557) จึงเป็นที่ มาของการ
จัดท าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่ให้ผู้เรียนเลือกเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าได้ตาม
อัธยาศัย 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดข้อมูล และจากการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่
ได้รับต าแหน่งรวมถึงผู้ที่ก าลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการท าผลงานทางวิชาการ พบว่า หลายคนมีปัญหาการ
ใช้งานโปรแกรมประมวลผลค าซึ่งโดยมากใช้โปรแกรม Microsoft Word (อัมรินทร์ เพ็ชรกุล, 2558) มีทักษะหรือความช านาญใน
การใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการท าผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการท าผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ งานบริหารงานบุคคล , 2559)
จ าเป็นต้องต้องบูรณาการทักษะและความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ทั้ง 6 ด้านที่กล่าวไว้ข้างต้นเข้าด้วยกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกที่
ได้จากแบบสอบถามในส่วนของการประเมินทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อท าผลงานทางวิชาการ และข้อมูลที่ได้จากการ
เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word สังเกตเห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้งาน
ฟังก์ชันส าหรับจัดการเอกสาร ท้ังแบบท่ัวไปจนถึงขั้นสูงซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการท าผลงานทางวิชาการ  

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเป็นบุคลากรสายสอนในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงมีแนวคิดที่น าความรู้ในศาสตร์ด้าน
คอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ รวบรวมและจัดท าขึ้นใหม่ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ คู่มือ คลิปวิดีโอ สอนเทคนิคการใช้ฟังก์ชัน MS Word ที่ผู้ท าผลงานวิชาการควรต้องทราบ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งที่ว่าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่จะเป็นเครื่องมือส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่มีส่วนช่วยสนับสนุนบุคลากรของ
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มหาวิทยาลัย พัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
วิชาการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสารโดย
ใช้โปรแกรมประมวลผลค า เพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผล
ค า เพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ส าหรับทดสอบการใช้งานของแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดท าขึ้น เป็นบุคลากรสายสนับสนุน (ปฏิบัติ) และ
สายสอน (วิชาการ) ที่มีสัญญาจ้างประเภท ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 52 และพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนเกษียณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีข้อบังคับว่าต้องท าผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาการจ้างงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่งงานเป็นระดับที่สูงขึ้น 
จ านวนทั้งสิ้น 378 คน เป็นสายสนับสนุน 138 คน และสายสอน 240 คน (ตารางที่ 1)  กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มของประชากร
ข้างต้น ท่ีเข้ามาทดลองใช้ระบบด้วยความสมัครใจ จนครบกระบวนการทั้งสิ้น 29 คน  

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและสายสอนแบ่งตามวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทสัญญาจ้าง ตรี โท เอก รวม 
สายการปฏิบัติงาน สอน สนับสนุน สอน สนับสนุน สอน สนับสนุน สอน สนับสนุน 

ข้าราชการ 0 8 42 3 37 0 79 11 
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 124 133 3 25 0 161 127 
รวมแต่ละประเภท 3 132 175 6 62 0 240 138 
รวมท้ังหมด 135 181 62 378 
  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
จัดท าขึ้นให้สามารถเปิดได้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ภายใน
เว็บไซต์แบ่งหมวดตามหัวเรื่องในรูปของแท็บ (Tab) ประกอบด้วย 1) ความเป็นมา 2) Microsoft Word 2013 3) การจัดท าเอกสาร 
และ 4) ผลงานทางวิชาการ น าเสนอข้อมูลในภาพรวม และเชื่อมโยงข้อมูลที่ละเอียดขึ้นในรูปของลิงค์เอกสารดาวน์โหลด คลิป
ไฟล์วิดีโอต่างๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการสืบค้นและอ้างอิงเพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้งานเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการจัดท า
เอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า เพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เป็น
แบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ โดย 1 คือ ระดับน้อยที่สุด และ 5 คือ ระดับมากที่สุด และตอนที่ 3 เป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

3. การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.1 พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่ช่วยเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า แบ่งขั้นตอนได้ 4 ขั้นดังนี้ คือ 1) ออกแบบเนื้อหา 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3) จัดท าระบบ 4) ทดสอบ
ระบบ รายละเอียดอธิบายไว้ดังน้ี 
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3.1.1 ออกแบบเนื้อหา โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย 1) ความเป็นมา Microsoft Word 

2013 3) การจัดท าเอกสาร และ 4) ผลงานทางวิชาการ 

3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ วางแผนน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ที่สามารถเปิดได้กับอุปกรณ์ได้
หลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือผูกติดกับระบบปฏิบัติการใดๆ 
ภายในเว็บไซต์แบ่งหมวดที่ได้ออกแบบไว้ น าเสนอข้อมูลในภาพรวมและเช่ือมโยงข้อมูลที่ละเอียดขึ้นในรูปของลิงค์เอกสาร
ดาวน์โหลด คลิปไฟล์วิดีโอต่างๆ ท าให้ระบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้มีความซับซ้อนน้อยที่สุด 

3.1.3 จัดท าระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Site ซึ่งเป็นหน่ึงเครื่องมือส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับ
การสนับสนุนให้ใช้ผ่านโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกับกูเกิ้ล สามารถเก็บข้อมูลออนไลน์ได้ไม่
จ ากัดจ านวน มีฟังก์ชันในการน าเสนอข้อมูลโดยปรับขนาดให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เรียกใช้งานได้อัตโนมัติ ( responsive) ช่วย
อ านวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างดี น าข้อมูลไปจัดวางตามที่ได้ออกแบบไว้  

3.1.4 ทดสอบระบบ เบื้องต้นให้ผู้ เ ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นอาจารย์ใ นสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบฟังก์ชันการท างานและรูปแบบการน าเสนอเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นน าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  

3.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดท าแบบสอบถามใน
ประเด็นที่ต้องการทราบเพื่อสอบถามความเห็นและความพึงใจของผู้ใช้ เกี่ยวกับท างานของระบบในมิติต่างๆ จากนั้นน าแบบ
ประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมาปรับแก้แบบสอบถาม และน าไปใช้ถามจริง จัดท า
เอกสารแบบประเมินผลความพึงพอใจ ในรูปแบบของแบบประเมินออนไลน์น ให้ผู้ใช้ท าหลังจากได้ทดลองใช้แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

4.1 ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน
การจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

4.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผล
ค า ตามขั้นตอนท่ีวางแผน คือ ออกแบบเนื้อหา วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดท าระบบ ทดสอบระบบ  

4.3 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อค าถาม ปรับแก้ให้เหมาะสม ก่อนใช้งานจริง
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  

4.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ และรวบรวม มาวิเคราะห์ส าเร็จรูปทางการค านวณและสถิติ โดย ที่ใช้ คือ 

เปรียบเทียบอัตราส่วน ค่าความคาดหวัง การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยแยกวิเคราะห์ตามลักษณะข้อมูลดังนี้ 

5.1 ข้อมูลที่ได้จากผู้เช่ียวชาญ เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องมือส าหรับทดสอบทั้งเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์และ
ประเมินความพึงพอใจในการท างานของเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น 

5.2 วิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการแจกแจงความถี่ของค าตอบ แล้วค านวณ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับมาตรส่วนประมาณค่าผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนประจ าระดับแต่ละระดับ
และเกณฑ์การแปลผล แสดงดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 50-100)  
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

4.51-5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 พึงพอใจมาก 
2.51-3.50 พึงพอใจปานกลาง 

1.51-2.50 พึงพอใจน้อย 
1.00-1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผล

ค า เพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ การจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า การผลงานทางวิชาการ พิจารณาร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้
สามารถจัดท าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับความต้องการ ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีวางแผน ผลลัพธ์
จากการด าเนินงานมี 2 ส่วนดังนี้ คือ 1) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าและ 2) ผล
ประเมินความพึงพอใจของการใช้งานเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 

1. เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ท่ีจัดท าขึ้นอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ (รูปที่ 1) แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอข้อมูลของ
แต่ละหมวดหมู่ในรูปของ แท็บ (Tab) จ านวน 4 แท็บ ประกอบด้วย 1) ความเป็นมา 2) Microsoft Word 2013 3) การจัดท าเอกสาร 
และ 4) ผลงานทางวิชาการ (รุปที่ 2) โดยในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วางแผนให้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
เว็บไซต์ที่สามารถเปิดได้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน พัฒนา
เว็บไซต์โดยใช้ Google Site URL https://sites.google.com/a/kru.ac.th /wordprocessing _learning_space/  

  
 

รูปที่ 1 หน้าจอหลักของเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
 

 
 

รูปที่ 2 แท็บของหมวดหมู่เนื้อหาท่ีจัดน าเสนอ 
 

เข้าสู่เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/kru.ac.th/wordprocessing_learning_space/ จะปรากฏข้อมูลของ ‘ความเป็นมา’ (รูปที่ 
1) ซึ่งภายในมีรายละเอียดต่างๆ ของโครงการวิจัยที่จัดท าขึ้น ประกอบด้วย ช่ือโครงการวิจัย นักวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ด้านบนสุดของเว็บไซต์ จะเป็นช่ือ
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โครงการวิจัย ถัดลงมาเป็นแท็บท่ีแสดงข้อมูลตามหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าดูข้อมูลในแท็บต่างๆ ได้โดยคลิกไปที่ช่ือของ
แท็บที่ต้องการ (รูปที่ 2 ) ภายในแต่ละหมวดอธิบายข้อมูลแบบพอสังเขป และให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านรูปแบบของเอกสาร .PDF 

คลิปวิดีโอ และ เว็บไซต์ ที่มีทั้งแบบที่จัดท าขึ้นเอง และไปศึกษาคัดเลือกลิงค์มาจากแหล่งอื่น ที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้ในการจัดท าเอกสาร นอกเหนือจากการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไป ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานผ่านสมาร์ท
โฟน ไอแพดและแท็บเล็ตพีซี (IPad/Tablet PC) เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งานเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน ด้านซ้ายเลือกดูข้อมูล ‘ความเป็นมา’ และด้านขวา ดูการใช้งาน ‘Microsoft Word 2013’ แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

 
2. ผลประเมินความพึงพอใจของการใช้งานเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งการสอบถามข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลจากประเด็นข้อค าถาม

เกี่ยวกับการใช้งาน รายละเอียดมีดังนี้ 
2.1 ข้อมูลทั่วไป ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ระบบ พบว่า มีผู้เข้าร่วมทดสอบใช้งาน

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าจ านวนทั้งสิ้น 29 คน เป็นหญิง 19 คน (ร้อยละ 
65.5) เป็นชาย 10 คน (ร้อยละ 34.5) มีอายุอยู่ในช่วง 25 ถึง 55 ปีขึ้นไป โดยมากสุดอยู่ในช่วงอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 58.6) 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 20.7) ช่วงอายุ 45-54 ปี (ร้อยละ 17.2) และ ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 3.5) 
ตามล าดับ แบ่งกลุ่มผู้ประเมินตามระดบัการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีวุฒิระดับปริญญาโทเข้ามาทดสอบใช้งานระบบมากท่ีสุด (ร้อยละ 
55.2) รองลงมาคือปริญญาตรี (ร้อยละ 27.6) และปริญญาเอกหรือสูงกว่า (ร้อยละ 17.2) แบ่งเป็นบุคลากรสายสอน 18 คน 
(ร้อยละ 62.1) และสายสนับสนุน 11 คน (ร้อยละ 37.9) ผู้ที่ตอบมีความต้องการจะท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่ต าแหน่ง
ทีสู่งขึ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ทดสอบทั้งหมด  
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2.2 ข้อมูลจากประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้งาน แบบสอบถามแบ่งหมวดหมู่ประเด็นข้อค าถามเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ (Design) ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) และด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ (รุปที่ 4-7) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ผลประเมินด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ (Design) พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับ ‘พึง
พอใจมาก’ ทั้งในภาพรวมและทุกรายประเด็นย่อย มีผลการประเมินอยู่ในช่วง 4.10-4.31 จากคะแนนเต็ม 5 โดยประเด็นที่พอ
พอใจสูงสุดเท่ากัน 3 ประเด็น คือ ‘เมนูง่ายต่อการใช้งาน’ ‘สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน’ และ ‘ภาพกับ
เนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้’ (ตารางที่ 4)  

2.2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) พบว่า ผู้ใช้มีความพึงระดับ ‘พึงพอใจมาก’ ทั้งในภาพรวมและทุก
รายประเด็นย่อย มีผลการประเมนิอยู่ในช่วง 4.10-4.34 จากคะแนนเต็ม 5 โดยประเด็นที่พอพอใจสูงสุด คือ ‘ความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น’ (ตารางที่ 5) 

2.2.3 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้ใช้มีความพึงระดับ ‘พึงพอใจมาก’ ทั้งในภาพรวมและทุกรายประเด็นย่อย 
มีผลการประเมินอยู่ในช่วง 4.14-4.24 จากคะแนนเต็ม 5 โดยประเด็นท่ีพอพอใจสูงสุด คือ ‘ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการสืบค้น
และอ้างอิงเอกสารวิชาการเพิ่มขึ้น’ (ตารางที่ 6)  

  
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประเด็นข้อค าถามด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ (Design) เรียงตามคะแนน 

ประเด็นข้อค าถามด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ (Design) 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. การแปลผล 
เมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.31 0.66 พึงพอใจมาก 

สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.31 0.66 พึงพอใจมาก 

ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ 4.31 0.71 พึงพอใจมาก 

การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.24 0.91 พึงพอใจมาก 

แสดงผลได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลากหลายแพลตฟอร์ม 4.21 0.68 พึงพอใจมาก 

โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด 4.21 0.73 พึงพอใจมาก 

ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.17 0.76 พึงพอใจมาก 

ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์ 4.10 0.86 พึงพอใจมาก 

สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.10 0.90 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ 4.22 0.76 พึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินประเด็นข้อค าถามด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ (Design) เรียงตามคะแนน 

ประเด็นข้อค าถามด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. การแปลผล 
ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น 4.34 0.61 พึงพอใจมาก 

ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.28 0.65 พึงพอใจมาก 

โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด 4.28 0.75 พึงพอใจมาก 

ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล 4.24 0.83 พึงพอใจมาก 

ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 4.14 0.74 พึงพอใจมาก 

 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.10 0.72 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 4.23 0.72 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินประเด็นข้อค าถามด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เรียงตามคะแนน 

ประเด็นข้อค าถามด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. การแปลผล 
ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นและอ้างอิงเอกสารวิชาการเพิ่มขึ้น 4.24 0.58 พึงพอใจมาก 

โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในการน าเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ในระดับใด 4.21 0.62 พึงพอใจมาก 

เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์มีส่วนช่วยให้จัดท างานผลงานวิชาการดีขึ้น 4.14 0.36 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.20 0.63 พึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินประเด็นข้อค าถามแต่ละด้านในภาพรวม 

สรุปประเด็นข้อแต่ละด้านในภาพรวม 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. การแปลผล 
ภาพรวมด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ (Design) 4.22 0.76 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) 4.23 0.72 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.20 0.63 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมท้ังหมด 4.22 0.72 พึงพอใจมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า จัดท าขึ้น

เพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยน าผลจากงานวิจัย (สมเจตน์ ฤทธิ์
เดช และ คณะ, 2560) ที่พบว่า ผู้ใช้มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค ามี
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถของตนเองอยู่ที่ 3.37 เต็ม 4 แปลความได้ว่า “คิดว่าท าได้โดยมีความมั่นใจมาก 
(มั่นใจร้อยละ 70 ขึ้นไป)” แต่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.77 สะท้อนให้เห็นว่ายังมีคนส่วนหนึ่งที่ท าไม่ได้ พอๆ กันกับคนที่
ท าได้ดี และมีผู้ใช้มากถึง 52 คน ที่แสดงความจ านงค์ว่าต้องการเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้ โดยรูปแบบการเพิ่มพูนทักษะ
นอกเหนือจากการเข้าอบรมแบบกลุ่มย่อยที่ผู้ใช้เลือกเป็นอันดับหนึ่งแล้ว (ร้อยละ 44.79) แล้ว ผู้ใช้เห็นว่าการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่ส านักวิทยบริการฯ จัดเตรียมให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตน (ร้อยละ 36.46) จึงเป็น
ที่มาของการจัดท าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ท่ีให้ผู้เรียนเลือกเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า
ได้ตามอัธยาศัยโดยแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น ช่วยลดข้อจ ากัดต่างๆ ของผู้ใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดย
สามารถเปิดได้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยปรับขนาดให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เรียกใช้งานได้อัตโนมัติ (responsive) ภายในเว็บไซต์แบ่งหมวดที่ได้ออกแบบไว้ น าเสนอข้อมูลในภาพรวม
และเชื่อมโยงข้อมูลที่ละเอียดขึ้นในรูปของลิงค์เอกสารดาวน์โหลด คลิปไฟล์วิดีโอต่างๆ ท าให้ระบบส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้มีความ
ซับซ้อนน้อยท่ีสุด  

ผลจากแบบประเมินหลังผู้ใช้เข้าใช้งานระบบ แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการที่
อยู่ในเกณฑ์ต้องท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือวิชาชีพที่สูงขึ้น ให้ความสนใจและเข้า
ร่วมทดสอบและประเมินการใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าที่จัดท าขึ้นจน
ครบกระบวนการ ทั้งสิ้น 29 คน โดย ร้อยละ 96.6 มีความต้องการจะท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีอายุ
ในช่วง 35-44 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 58.8) เป็นกลุ่มที่คุ้มค่าในการสนับสนุนและผลักดันให้ท างานทางวิชาการเพื่อเป็นศักยภาพ
ให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีอายุการท างานท่ีเหลือก่อนเกษียนมากถึง 15-25 ปี  และส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสาย
สอนหรือสายวิชาการ (ร้อยละ 62.1) มีวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีวุฒิปริญญาโทมากที่สุด (ร้อยละ 55.2) 
จ านวนสอดคล้องกับบุคลากรสายสอนที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรสายสอนหรือสายวิชาการมีความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการทดลองใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส่วนหน่ึงเนื่องมาจากเง่ือนไขการต่อ
สัญญาการท างานซึ่งมีความเข้มข้นของเกณฑ์การประเมินมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน ในการใช้ความรู้และทักษะเหล่านี้ใน
การจัดท าผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างไรก็ตามจ านวนของบุคลากรสายสนับก็เป็นข้อมูลที่ช่วยเสริมให้มั่นใจว่า
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เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์กับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

 ข้อมูลจากประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้งาน จากประเด็นข้อค าถามเป็น 3 ด้าน พบว่า ผู้ใช้พึงพอใจในแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ด้านการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า ในระดับ ‘พึงพอใจมาก’ ทั้งในภาพรวมและรายประเด็น
ข้อค าถาม มีผลการประเมินอยู่ในช่วง 4.10-4.34 จากระดับคะแนนเต็ม 5 โดยประเด็นที่พอพอใจสูงสุดของแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบมีผลการประเมินเท่ากัน 3 ประเด็น คือ ‘เมนูง่ายต่อการใช้งาน’, ‘สี
พื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน’, และ ‘ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้’ 2) 
ด้านคุณภาพของเนื้อหา พึงพอใจประเด็น ‘ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น’ และ 3) ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ พึงพอใจว่า ‘ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นและอ้างอิงเอกสารวิชาการเพิ่มขึ้น’ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การออกแบบและ
น าเสนอข้อมูลที่ได้จัดท าสอดคล้องกับความต้องการใช้ของผู้ใช้ ทั้งในเรื่องของรูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเว็บไซต์ ที่
สามารถเข้าถึงได้โดยใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่ือมโยงข้อมูลให้สามารถเข้าอ่านได้ผ่านสื่อหลายรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์ ไฟล์
เอกสารแบบ PDF คลิปวิดีโอ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อท าผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น (ปรวิศา โกวรรธนะกุล และ นิลุบล ทองชัย , 2561) นอกจากนี้ยังจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ไปปรับปรุงให้เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ต้องการท าผลงานทางวิชาการให้ทราบในวงกว้างขึ้น ขยายจากบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน หรือน าไปทดลองกับกลุ่มอื่นๆ 

2.กระตุ้นให้ผู้ใช้ตระหนักถึงการมีอยู่ของแหล่งเรียนรู้ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง เนื่องจากในการใช้
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยู่กับผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีจะก ากับตัวเองให้เรียนรู้และศึกษาใช้
ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่ มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หรือในการจัดท าสื่อแนะน าการใช้งานในรูปแบบอื่นที่มีความ
น่าสนใจ เช่น Augmented Reality, Game, e-Book เพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหาในเว็บไซต์มีความน่าสนใจมากขึ้น 
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                                                           บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  ผู้บริหารของหน่วยงาน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตรทุกศูนย์พื้นที่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งสิ้น 300 คน  โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกให้กระจายไปตามทุกหน่วยงานและทุกพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้การทดสอบค่าที่   (t-test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 

 ผลการศึกษาในภาพรวมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการ PDCA ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤธทิ์ของการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ปัจจัยด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่สังกัด ไม่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการประกันคุณภาพภายใน  ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานการประกันคุณคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต่อผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ าแนกตามระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินงานตามแผน  ด้านการตรวจสอบประเมินผลด้านการน าผลประเมินมาปรับปรุงงานมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก  ส่วนปัจจัยด้านการวางแผนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก   
ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, ผลสัมฤทธ์ิ 
   

ABSTRACT 

 This research aims to study the success of quality assurance. Compare the effectiveness of the internal 
quality assurance. To study the problems and suggestions of the personnel on the operation of internal quality 
assurance of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, the samples used in the study is an executive 
agency. Lecturer courses every semester, every center area, Personal regarding quality assurance within a total 
of 300 people by questionnaire was used to collect data by distributing it to spread to all departments and all 
areas of the operation then analyze the data obtained by a computer program. The statistics used to analyze 
data were frequency, percentage, mean score, the standard deviation and analyze the difference of the average 
achievement of operational assurance quality using the t test. 
 The results in the overall implementation of quality assurance within the PDCA process of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi, Operates at a moderate level. The comparison results Interview the 
implementation of quality assurance of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi by personal factors 
of the respondents found that gender, age, work experience, Education Responsibilities and affiliations does not 
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affect the effectiveness of internal quality assurance. The comparison of the relationship between the operation 
of the internal quality assurance you Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Achievement of the 
internal quality assurance of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi by operations, quality 
assurance Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi found that the implementation of the plan, 
Monitoring evaluation Results of the evaluation to improve the relationship between a very high level.  
Keywords:   Quality Assurance in Education, Results 
 

บทน า 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง  การปกครอง สังคม และ
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดการปรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันให้
ประชาชนอย่างยั่งยืนและเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความจ าเป็นต้องวางรากฐานที่ส าคัญยิ่งให้กับ
เยาวชนและประชาชนด้วยการให้การศึกษา  อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต  การจัดการศึกษาที่ดีย่อมน าไปสู่
การพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-
Base Society)  (พงศ์ธวัช  วิวังสุ, 2546)  ที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบการแข่งขันในอนาคต 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาของ
สถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557 – 2561) ได้ก าหนดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คอื ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด โดยสะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต มีความเช่ือมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรอง
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการผลิตบัณฑิตใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (ส านักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 
2557, หน้า 3-19) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า  
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด และสังคมต้องการ  ซึ่งมาตรฐษนการอุดมศึกษาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา อันเป็นกลไก
ส าคัญในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิผลบรรลุผลตามที่ต้องการ  อย่างไรก็ตามบุคลากรที่
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาต้องศึกษาให้เข้าใจในหลักการงานประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวทางในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  บังเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่คาดหวัดงของหลักสูตร  
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอก แต่เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสถาบันยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาดีเท่าที่ควร  และยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร      สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากร
เหล่านี้ต่างก็มีความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาต่างกัน    ท าให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันด าเนินงานอย่างไม่เต็มที ่
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 อน่ึงในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ยังมีการด าเนินงานได้อย่างไม่เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานอยู่หลายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งอาจไม่ให้ความส าคัญต่อการประกัน
คุณภาพภายในเท่าที่ควร ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านดังกล่าวเหล่านี้บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด
เกี่ยวกับการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ีว่าเป็นไปในแนวทางใด และด้านการรายงานการน าผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง  ด้าน
ดังกล่าวนี้ผลที่ได้ออกมาในรายงานการประเมินตนเองไม่ค่อยเป็นความจริงและเป็นปัจจุบันเท่าที่ควร  เพราะเกิดจากการที่บุคลากร
ยังขาดความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีท าให้ผลที่ได้ออกมาไม่เป็นความจริงและไม่เป็นปัจจุบัน 

 ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็นกลไกในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

          2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ           

         3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  ผู้บริหารของหน่วยงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกศูนย์พื้นที่  และ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 300 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยท าการพัฒนาแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ  
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษาสูงสุด หน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัดหน่วยงาน  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามกระบวนการ PDCA ได้แก่      การ
วางแผนการปฏิบัติงาน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบประเมินผล  และการน าผลการประเมินมาปรับปรุง  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ท  
 ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยค าถามแบ่งเป็นด้านๆ ดังนี้  ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน  ด้าน
การศึกษาสภาพและผลการด าเนินงาน  ด้านการก าหนดกรอบการประเมิน  ด้านแนวทางการพัฒนา  ด้านการท ารายงานการ
ประเมินตนเอง  และด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง  โดยแบ่งระดับของการวัดเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  โดยการน าแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายใน ด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
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3.  วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน   โดยใช้การทดสอบ
ค่าที่ (t-test) ส าหรับข้อมูลที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับข้อมูล
ที่จ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเชิงช้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี LSD 

(Fisher) และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

4. ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิเคราะห์โดยอาศัยความถี่ การ
จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และความเชื่อมโยงของข้อมูล 

5.  สมมติฐานการวิจัย 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แตกต่างกัน 

  2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                  มี
ความสัมพันธ์กันต่อผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยศึกษาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  โดยการพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ 8 ด้าน โดยจ าแนกตามรายละเอียดดังนี้คือ     

ด้านการจัดการ 

      - การวางแผนการปฏิบัติงาน 

      - การด าเนินงาน 

      - การตรวจสอบประเมินผล 

      - การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ประสบการณ์ในการท างาน 

4.ระดับการศึกษาสูงสุด 

5.ต าแหน่งหน้าที ่

การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.การวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.การด าเนินงานตามแผน 

3.การตรวจสอบประเมินผล 

4.การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน 

ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1.ด้านการปฏิบตัิงานของสถานศึกษา 

2.ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

3.ด้านการศึกษาสภาพและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

4.ด้านก าหนดกรอบการประเมิน 

5.ด้านก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

6.ด้านแนวทางการพัฒนาสถานศกึษา 

7.ด้านการท ารายงานการประเมินตนเอง 

8.ด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมิน
ตนเอง 

ตัวแปรตาม 
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ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ  

  - การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย       
  - กลยุทธ์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ         

  - การศึกษาสภาพและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย     

  - ก าหนดกรอบการประเมิน 

  - ก าหนดเกณฑ์การประเมิน        

  - แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย        

  - การท ารายงานการประเมินตนเอง       

  - การใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง  
  

ผลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 260 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.90 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26 – 35 ปี   มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.40  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่าง     5 – 10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 35.80  มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.10  มีระดับการศึกษาปริญญาโทมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.10  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00  ซึ่งส่วนใหญ่สังกัด
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 21.20  

 
ตารางที่  1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการ PDCA 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน 

 
จากตารางที่ 1  พบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการ PDCA ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (0.83)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการ PDCA                  มีการด าเนินงานตาม
แผนอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ 3.47 (0.84)  รองลงมาด้านการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.35 (0.86)  และด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.26 (0.76)  

 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการ PDCA ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระ ดับการ
ด าเนินงาน 

1.  การวางแผนการปฏิบัติงาน 3.26 0.76 ปานกลาง 

2. การด าเนินงานตามแผน 3.47 0.84 ปานกลาง 

3. การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน 3.35 0.86 ปานกลาง 

4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 3.23 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.83 ปานกลาง 
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ตารางที่  2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในภาพรวม 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (0.91)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.33 
(0.91)  รองลงมาคือ ด้านด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง  ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 (0.92)  และด้านการ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (0.84) และด้านการท ารายงานการประเมินตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (0.92)  
 
ตารางที่  3  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิกับผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ ต่อผลสัมฤทธิ์ ของการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

การวางแผน การด า เนิน
ตามแผน 

ก า ร
ตรวจสอบ 

การปรับปรุง
งาน 

ผลสัมฤทธิ์การ
ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

Pearson 
Correlation 
 
 
 
Sig(1-tailed)  
 
 
 
 
N 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า  การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับ
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากตาราง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 
Significant level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิกับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                มีความสัมพันธ์กัน  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานฯ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ 

ด้านการปฏิบัติงาน 3.29 0.84 ปานกลาง 

ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 3.33 0.91 ปานกลาง 

ด้านการศึกษาสภาพและผลการด าเนินงาน 3.21 0.95 ปานกลาง 

ด้านก าหนดกรอบการประเมิน 3.37 0.86 ปานกลาง 

ด้านการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 3.26 0.90 ปานกลาง 

ด้านแนวทางการพัฒนา 3.12 0.89 ปานกลาง 

ด้านการท ารายงานการประเมินตนเอง 3.29 0.88 ปานกลาง 

ด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง 3.32 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.83 ปานกลาง 
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน มีค่า 0.767  ด้านการด าเนินงาน
ตามแผน มีค่า 0.895 ด้านการตรวจสอบประเมินผล มีค่า 0.914 และด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีค่า 0.847 ซึ่งแสดง
ว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก ด้านการ
ด าเนินงานตามแผน ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงานมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
มาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมในส่วนของการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส่วนของการเตรียมความพร้อมและการด าเนินงาน แต่ยังขาดในเรื่องของการน าผลจากการประเมินมาท าการ
พัฒนา ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยยังไม่ครบกระบวนการแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยยังขาด
การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องหลังจากมีการประเมินในรอบปีก่อนหน้านั้น  แสดงว่าจุดที่มหาวิทยาลัยจะต้องท าการปรับปรุงคือ การวิเคราะห์
สาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ให้
บุคลากรได้แจ้งปัญหาที่ประสพ และมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และให้เกิดการยอมรับจากบุคลากรทุกคน เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพร้อมได้รับการตรวจสอบการ
ประเมินจากภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรเข้าใจในความจ าเป็น และเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ  

2.ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

3.ผู้บริหารควร่ให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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                                                              บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ 
เป็นบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสีย่ง ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน จ านวน 291 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกให้กระจายไปตามทุกหน่วยงานและ ทุกพื้นที่การปฏิบัติงาน 
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) 
 ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยง พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมด้านทัศนคติความเข้าใจ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส าหรับระดับทัศนคติปัจจัยด้านความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง  ในสว่นระดับทัศนคติปัจจัย
ด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง  ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท าการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล อยู่ในระดับปานกลาง   
 ในส่วนทัศนคติกับความสามารถในการจัดท าการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ความสามารถในการจัดท าบริหารความเสี่ยงได้ทุกกระบวนการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง                ท าไม่ได้
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.20 ความสามารถใช้กลยุทธ์ Terminate, Transfer, Treat และ Take ได้มากที่สุด               คิดเป็นร้อย
ละ 63.60 ความสามารถน าแนวทางในการลดความเสี่ยงไปปฏิบัติในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าไม่ได้มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.70  ความสามารถน าความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบริหารความเสี่ยง สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรใน
องค์กรของท่านได้อย่างถูกต้อง ท าไม่ได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.50 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, ทัศนคติ, การจัดการความเสี่ยง 
 

ABSTRACT 
 The sample used in this study. The Academic Staff and support of Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi, Related to risk management, which is involved in the operational side. Risk Management from the field 
level of the agency and the number of 291 people by questionnaire was used to collect the data provided by the 
agencies and distributed to all and operations then analyze the data provided by the program. The statistics used to 
analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation and value analysis, ANOVA (One-way ANOVA). Is 
moderate for factors that attitudes of respondents. Is moderate in the segment level factors behavioral attitudes of 
the respondents were subjected to moderate. Attitudes about the process for conducting risk of Technology found 
that the overall attitude about the process of the risk management of the university is moderate. 
The attitude and the ability to conduct risk management, University of Technology Suavarnabhumi of respondents 
found that the ability to prepare a risk management process, all the steps correctly, Most do not 51.20 percent of its 
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strategy to Terminate, Transfer, Treat and Take the most likely accounted for 63.60 percent of the available ways to 
reduce risks to the performance of the agencies efficiently and effectively. Most do not 56.70 percent of the capacity 
to apply knowledge and understanding in the preparation of risk management. To convey to the people in your 
organization correctly, Most do not 58.50 percent. 
Keywords :    Factors, Attitudes, Risk Management 
 

บทน า 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ก าหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ก าหนดให้
หน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตาม
ประเมินผล  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2552) ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ว่า“การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ และรวมไปถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ องค์กรจะต้อง
ก าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับบุคคล ซึ่งจะท าให้องค์กรสามรถด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และยังส่งผลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็น
เครื่องมือหรือเรียกว่าเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทั่วไปที่ส าคัญที่เป็นกลไกในการผลกัดันองค์กรให้มีผลการด าเนินงานที่เปน็
เลิศ (high performance public organization) และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้ได้รูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานว่า ผลกระทบต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีต่อองค์กรจะได้รับการพิจารณาและมีความมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้มีการจัดการให้หมดไปหรือลดน้อยลงอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึง
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้อีกด้วย  การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับทางด้านการศึกษาแต่เป็นกิจกรรม ซึ่งมีการ
ด าเนินงานอยู่แล้วหลายเรื่อง เช่น ความปลอดภัยของครู และนักเรียน การควบคุมภาวะ โภชนาการ การควบคุมอัคคีภัย การรักษา
ความปลอดภยั ระบบประกันสขุภาพ เป็นต้น เพียงแต่สถานศึกษายังมิได้น ามาจดัระบบเช่ือมโยงประสานกิจกรรมบรหิารความเสีย่ง ให้
ครอบคลุมทั้งระบบ  (Risk Management System) (ดวงใจ ช่วยตระกูล, 2551 : 3) 

ปัจจุบันระบบราชการต้องเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาประเทศ ท าหน้าที่เป็นแกนหลักในการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และสนองความต้องการของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมอืง
ของโลก ของภูมิภาค และของประเทศไทย   มีผลให้ข้าราชการต้องปฏบิัติงานแบบมืออาชีพมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น า เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 42) 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าการด าเนินการจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารความเสี่ยงเป็นการหาแนวทางในการลดโอกาส 
ผลกระทบที่จะเกิด และป้องกันความเสยีหายที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้การบรหิารความเสี่ยงด าเนินการอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทาง  ระเบียบข้อบังคับได้เหมาะสม และครบถ้วน ต่อไป 

ธนรัตน์ แต้ววัฒนา (2550) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อองค์กร ดังต่อไปนี้  
1. ท าให้ผู้บริหารสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล  
2. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้  
3. ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินโครงการหรือภายในสถาบันฯ  
4. สร้างความเช่ือมั่นให้แก่โครงการ หรือสถาบันกับบุคคลภายนอกและภายในสถาบัน 
5. การสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในโครงการหรือสถาบัน 
6. สนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการด าเนินงานโครงการหรือการด าเนินงานของสถาบัน 
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ในท านองเดียวกัน Pricewaterhouse Coopers (2004: 6) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงไว้ว่าช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านผลก าไรและการปฏิบัติงาน   อีกทั้ง
ยังป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกด้วย 

ส านักคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ด าเนินการด้านการบริหารความเสีย่ง 
โดยก ากับ ติดตาม รวบรวมข้อมูล จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ พร้อมให้ความรู้ เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดสามารถด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้วยความเข้าใจ และถูกต้องนั้น แต่ปัญหาที่พบบางหน่วยงานยังปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อย และยังไม่ตระหนัก
ถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง   

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของ
บุคลากรที่มีต่อกระบวนการจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อท าให้ทราบถึงความเข้าใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ ในกระบวนการจัดการความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
สุวรรณภูมิ และทัศนคติของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และสามารถ
น าผลการวิจัยมาพัฒนาในระบบการจัดท าการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มตี่อทัศนคติในกระบวนการจัดการความเสี่ยงในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อ เพศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์การท างาน หน่วยงานที่สังกัด  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ 
ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน จ านวน 291 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม (Self-

Administrated Questionnaire) เพื่อทราบระดับทัศนคติของแต่ละบุคคล และความสามารถในการจัดท าการบริหารความเสี่ยง โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท างาน และหน่วยงานที่สังกัด 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมในการจัดท าการบริหาร           

ความเสี่ยง ได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้าใจ ปัจจัยด้านความรู้สึก ปัจจัยด้านพฤติกรรม  
ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง น าไปประมวลผลและค านวณหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ  
2. ข้อมูลระดับปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม ในการจัดการบริหารความเสี่ยง (ส่วนที่ 

2) กระบวนการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ส่วนที่ 3) และความสามารถในการจัดท าการบริหาร
ความเสี่ยง (ส่วนที่ 3 ตอน 2) ทั้งโดยรวมแต่ละด้าน และแต่ละข้อย่อย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนก
ตามระดับทัศนคติของแต่ละบุคคลในการศึกษาทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม ในการจัดท าการ
บริหารความเสี่ยง และความสามารถในการจัดท าการบริหารความเสี่ยง โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเพื่อประเมินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  ในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 
 
 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
 2. ขอบเขตด้านข้อมูล 

    ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ สายวิชาการ และสาย
สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานดา้นการบริหารความเสีย่ง ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบนั 
จ านวน 291 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W.Morgan,1970)  
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

    3.1 ตัวแปรต้น แบ่งเป็ฯ 

     3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท างาน ในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ที่สังกัด 

              3.1.2 ทัศนคติ ได้แก่ ความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรม 
 

ผลการวิจัย 
กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 271 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.70  และเป็นเพศชาย  คิดเป็น             ร้อย

ละ 26.30  มีต าแหน่งหน้าที่บุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 56.70 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 
30.00  และผู้บริหาร (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อ านวยการ, รองผู้อ านวยการ) คิดเป็นร้อยละ 13.40  มีประสบการณ์ท างานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.00  น้อยกว่า 5 ปี และ 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.10  ระหว่าง 16 – 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 6.90  และมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.00 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.20  สังกัด
ส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 16.60 สังกัดคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  คิดเป็นร้อยละ 15.20  สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 14.30  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็น
ร้อยละ 9.70 คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.50 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.10 และสังกัดสถาบันวิจัย
และพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 1.40   

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ  
2.หน้าที่ความรับผิดชอบ  
3.ประสบการณ์การท างาน 

4.หน่วยงานท่ีสังกัด 

ทัศนคติต 

1. ความรู้ความเข้าใจ 

2. ความรูส้ึก  
3. พฤติกรรม 
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ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติด้านความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความเข้าใจ ตามความคิดเป็นของผูต้อบแบบสอบถามไดด้ี

ที่สุดคือ ท่านเข้าใจหน้าที่ และบทบาทคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของท่าน  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D. = 0.88) 
รองลงมาได้แก่  มีความเข้าใจเพียงใดเมื่อมีการจัดท าบริหารความเสีย่งเมื่อท าเสร็จแลว้ ต้องน าแผนและผลของการจัดท าการบรหิารความ
เสี่ยงมาตอบในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.26 (S.D. = 0.86)  และความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดท า
การบริหารความเสี่ยง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.20 (S.D. = 0.89)  ส่วนทัศนคติด้านความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามได้น้อยที่สุด คือ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ด้วยค่าเฉลี่ย 3.09 (S.D = 0.92) 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติด้านความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากตารางที่ 2 พบว่า ทัศนคติของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความรู้สกึตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไดด้ี
ที่สุดคือ มึความรู้สึกังวลเมื่อได้รับมอบหมายในการจัดท าการบริหารความเสี่ยง และมึความรู้สึกว่าการจัดท าการบริหารความเสี่ยงทาง
มหาวิทยาลัยควรต้องมีการจัดอบรมแบบเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่านี้ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.44 (S.D. = 0.97)  มีความรู้สึกไม่
แน่ใจในเรื่องกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.33 (S.D. = 0.78)  มีความรู้สึกว่าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงยังน้อยไป ด้วยค่าเฉลีย่ 3.26 (S.D. = 0.81) ส่วนทัศนคติด้านความรู้สกึของผูต้อบแบบสอบถามได้น้อยที่สดุ คือ มี
ความรู้สึกไม่กล้าซักถามในเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจในการจัดท าการบริหารความเสี่ยง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.96  (S.D. = 0.88) 
 
 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

1.ท่านเข้าใจหน้าที่ และบทบาทคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
ของท่าน 

3.36 0.88 ปานกลาง 

2.ท่านเข้าใจเพียงใดเมื่อมีการจัดท าบริหารความเสี่ยงเมื่อท าเสร็จแล้ว     ต้องน า
แผนและผลของการจัดท าการบริหารความเสี่ยงมาตอบในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  

3.26 0.86 ปานกลาง 

3.ท่านเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าการบริหาร    ความเสี่ยง 3.20 0.89 ปานกลาง 

4.ท่านเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 3.09 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.83 ปานกลาง 

ทัศนคติเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

5.ท่านมึความรู้สึกังวลเมื่อได้รับมอบหมายในการจัดท าการบริหารความเสี่ยง 3.44 0.85 ปานกลาง 

6.ท่านมีความรู้สึกไม่แน่ใจในเรื่องกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยง 3.33 0.78 ปานกลาง 

7.ท่านมีความรูส้ึกไม่กลา้ซักถามในเรือ่งที่ท่านไมเ่ข้าใจในการจัดท า การบริหารความเสี่ยง 2.96 0.93 ปานกลาง 

8.ท่านมีความรู้สึกว่าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงยังน้อยไป 3.26 0.81 ปานกลาง 

9.ท่านมึความรู้สึกว่าการจัดท าการบริหารความเสี่ยงทางมหาวิทยาลัยควรต้องมีการจัด
อบรมแบบเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่านี้ 

3.44 0.97 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.68 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากตารางที่ 3 พบว่า ทัศนคติของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้
ดีที่สุดคือ สามารถจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงได้ครบตามกระบวนขั้นตอนอย่างถูกต้องด้วยค่าเฉลี่ย 3.03 (S.D. = 0.79)  เมื่อ
ท าแผนบริหารความเสี่ยงได้เสร็จแล้ว ท่านสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 2.94 
(S.D. = 0.95)  สามารถท าแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.91 (S.D. = 0.79)  ส่วนทัศนคติด้านพฤติกรรมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้น้อยที่สุดคือ สามารถลงมือท ารายงานการบริหาร   ความเสี่ยงได้ด้วยตนเองตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ด้วยค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 0.83)  
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติกระบวนการจัดท าบริหารความเสี่ยงของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ทัศนคติของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไดด้ีที่สุดคือ สามารถวิเคราะห์จัดท าการประเมินความเสีย่งได้
อย่างถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.01 (S.D. = 1.00)  สามารถวิเคราะห์จัดท าการประเมิน  ความเสี่ยงไดอ้ย่างถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.99 (S.D. 

ทัศนคติเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

10.ท่านสามารถจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงได้ครบตามกระบวนขั้นตอน
อย่างถูกต้อง 

3.03 0.79 ปานกลาง 

11.ท่านสามารถท าแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 2.91 0.75 ปานกลาง 

12.เมื่อท าแผนบริหารความเสี่ยงได้เสร็จแล้ว ท่านสามารถจัดการความเสี่ยง
เหล่านั้นตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ 

2.94 0.95 ปานกลาง 

13.ท่านสามารถลงมือท ารายงานการบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเองตามคู่มือ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

2.91 0.79 ปานกลาง 

14.ท่านสามารถลงมือท ารายงานการบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเองตามคู่มือ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

2.89 0.83 ปานกลาง 

รวม 2.94 0.75 ปานกลาง 

ทัศนคติเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

1. ท่านสามารถวิเคราะห์ตารางผลพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงและจัดท าล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือ (บส.1) ได้อย่างถูกต้อง  

2.89 0.79 ปานกลาง 

2. ท่านสามารถวิเคราะห์จัดล าดับตารางการระบุความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 2.92 0.90 ปานกลาง 

3. ท่านสามารถวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการก าหนดค่าประเมินผลกระทบ และ
มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

2.85 0.81 ปานกลาง 

4. ท่านสามารถวิเคราะห์จัดท าการประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 2.99 0.95 ปานกลาง 

5. ท่านสามารถวิเคราะห์จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 3.01 1.00 ปานกลาง 

6. ท่านสามารถวิเคราะห์จัดท าประเมินผลการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 2.95 0.97 ปานกลาง 

7. ท่านสามารถท าให้ความเสี่ยงลดลง จากที่ท่านท าการวิเคราะห์แผนการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.94 0.91 ปานกลาง 

รวม 2.94 0.84 ปานกลาง 
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= 0.95) สามารถวิเคราะห์จัดท าประเมินผลการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.95 (S.D. = 0.97) สามารถท าให้ความ
เสี่ยงลดลง จากที่ท่านท าการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าเฉลี่ย 2.94 (S.D. = 0.95)   สามารถ
วิเคราะห์จัดล าดับตารางการระบุความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.92 (S.D. = 0.90)   สามารถวิเคราะห์ตารางผลพิจารณา
คัดเลือกความเสี่ยงและจัดท าล าดับความส าคัญของความเสีย่งตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือ (บส.1) ได้อย่างถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.89 
(S.D. = 0.79)  ส่วนทัศนคติด้านกระบวนการจัดท าบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้น้อยที่สุดคือ สามารถวิเคราะห์เกณฑม์าตรฐานการก าหนดค่าประเมนิผลกระทบ และมาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความ
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.85 (S.D. = 0.81)   

 
ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละความสามารถในการจัดท าการบริหารความเสี่ยง 

จากตารางที่ 5 พบว่า ในกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 271 คน ความสามารถจัดท าการบริหารความเสี่ยงได้
ทุกกระบวนการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ที่ตอบว่าว่าท าได้ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80  และที่ตอบว่าท าไม่ได้ จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20  ความสามารถใช้กลยุทธ์ Terminate, Transfer, Treat และ Take ได้อย่างถูกต้อง ที่ตอบว่าได้ จ านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60 และที่ตอบว่าท าไม่ได้ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40  สามารถน าแนวทางในการลดความเสี่ยงไป
ปฏิบัติในหน่วยงานท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ตอบว่าได้ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 และที่ตอบว่าท า
ไม่ได้ จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 และสามารถน าความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบริหารความเสี่ยง สามารถถ่ายทอดให้
บุคลากรในองค์กรของท่านไดอ้ย่างถูกต้อง ที่ตอบว่าท าได้ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และที่ตอบว่าท าไมไ่ด้จ านวน  127 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.50 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยง 

 1.เพศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสีย่งที่มีเพศต่างกันมีผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

 2.หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ความรับผดิชอบ ต่างกันมีผลต่อกระบวนการ
จัดท าการบริหารความเสี่ยงโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3.ประสบการณ์ในการท างาน มีความแตกต่างกันกับกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูมิ ดังต่อไปนี้ 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการ
จัดท าการบริหารความเสี่ยงต่างกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี และ 16-20 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี และ 16-
20 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความที่มีประสบการณ์นอ้ย
กว่า 5 ปี บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการ

 รายการ จ านวน ร้อยละ 

8. ท่านสามารถจัดท าบริหารความเสี่ยงได้ทุกกระบวนการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ได้ 106 48.80 

ไม่ได้ 111 51.20 

9. ท่านสามารถใช้กลยุทธ์ Terminate, Transfer, Treat และ Take ได้อย่างถูกต้อง ได้ 138 63.60 

ไม่ได้ 79 36.40 

10. ท่านสามารถน าแนวทางในการลดความเสี่ยงไปปฏิบัติในหน่วยงานท่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ได้ 94 43.30 

ไม่ได้ 123 56.70 

11. ท่านสามารถน าความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบริหารความเสี่ยง สามารถ
ถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรของท่านได้อย่างถูกต้อง 

ได้ 90 41.50 

ไม่ได้ 127 58.50 
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บริหารความเสี่ยงต่างกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรหิารความเสีย่งที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการ
จัดท าการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงต่างกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความ
เสี่ยงสูงกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความที่มีประสบการณ์ 11-15 ปี และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสบการณ์การท างาน 16-20 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงต่างกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
บริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
บริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี มีทัศนคติที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยงสูงกว่า
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความที่มีประสบการณ์ 16-20 ปี 

4.หน่วยงานที่สังกัด บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงที่มีหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการ
จัดท าการบริหารความเสี่ยงโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนคติด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรมส่งผลต่อกระบวนการจัดท าการบริหาร
ความเสี่ยง 
 ทัศนคติด้านความเข้าใจ และด้านพฤติกรรมกับกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กัน  โดยเมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า ทัศนคติด้านความเข้าใจ มีค่า 0.713 และทัศนคติด้านพฤติกรรม มีค่า 0.804 ซึ่งแสดง
ว่า ทัศนคติด้านความเข้าใจ และด้านพฤติกรรมกับกระบวนการจัดท าการบริหารความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กัน  
  
ข้อเสนอแนะ  
 มหาวิทยาลัยควรจัดอบรม/Work shop เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เพื่อให้ทุก
คนได้ตระหนักถึงความส าคัญส าหรับการจัดท าการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสีย่ง
ให้ดียิ่งขึ้น โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงานเข้าใจได้ง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและรับให้ค าปรึกษาในกรณีที่หน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับค าปรึกษาต่างๆ ในการจัดท าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงาน 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตุถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของอาจารย์ประจ า เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยยึดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 201 คน 
วิเคราะห์การรับรู้และการมีส่วนร่วมโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ 1) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 2) การบริหารจัดการหลักสูตร และ 3) การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) และ ด้านการมีส่วนร่วม  1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบ  
และ 4) การปรับปรุงแก้ไข โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัย พบว่า 

1. การรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรในภาพรวมมีการรับรู้ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ค่าเฉลีย 4.21 โดยมีการรับรู้การจัดให้มีการท า
รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และจัดให้มีการท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดให้มีการท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ระดับการรับรู้มากที่สุด ค่าเฉลี่ย4.37 

2. การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรในภาพรวม มีการมีส่วนร่วมใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 โดยด้านที่มีการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (D: Do) มีส่วนร่วมระดับมาก 
ค่าเฉลีย 3.65 โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 

ค าส าคัญ: การรับรู้, การมีส่วนร่วม, ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร 
 

ABSTRACT 
 

This study was conducted for the purposes of 1)  perceiving and participating for the internal Quality 
Assurance of  the RUS official lectures.  Moreover, there were the comparing about the perceiving and the 
participation for the Quality Assurance that it was held by the Internal Quality Assurance system along to the Higher 
Education commission’s policy. 

The research participants were 210 officially the Rajamangla University of Technology Suvarnabhumi 
lectures.  They were analyzed totally and each aspects about the perceiving and the participation such as; 1)  the 
Internal Quality Assurance Operation 2)  the Curriculum Management 3) the Quality of curriculum publishing that is 
standard and capability according to TQR and the participation was contained to  1) the planning  2) the operation 
3)  the verification 4)  the improvement.  The statistical method employed for data analysis included descriptive 
statistic, t-test, an Analysis of Variance (ANOVA) and paired examine (Least Significant Difference) 
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The findings reveal that the perceiving about the internal quality assurance for the primary found that the 
total was at a good extent (x=4.00) .  Considering each aspect ordered to the highest rank was the Curriculum 
Management (x=4.21) .  The perceiving has been produced the subject course before the operating semester and 
there was included to the Self Assessment Report (  SAR )  for the syllabus in 30 days after the finished semester. 
Moreover, the Self Assessment Report (SAR)  for the curriculum were sent at least 60 days after the ending of 
semester. It was at a great extent (x=4.37) 

In the participation, the internal quality assurance for the primary found that the total was at a good 
extent(x=3.56). Considering each aspect ordered to the highest rank was the operation (x=3.65). The principle for 
manual and guideline of the Quality assurance operation was at a good extent (x=3.78)  
Keywords: the perceiving, the participation, the quality assurance for curriculum 
 
บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกถือเสมือนเป็นหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งภารกิจหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมี
แนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว (พนิดา วัชระรังษี, 
2556) อันจะเห็นได้จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร รวมไปถึงการด าเนินการวางแผนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมารฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR) ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือหากหลังสูตรใดไม่ผ่านมาตรฐานก็จะปิดตัวลงในอนาคต (พัฒน์พล  แก้วยม, 2560) สถาบันอุดมศึกษามี
ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่น และชุมชน  สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล 
และประชาชนทั่วไป สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ประกอบการกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตารฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งภาระหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องอาศัยการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ถือเสมือนว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นผู้บริหารในระดบัหลักสูตรที่มีหน้าที่บริหารจัดการ ขับเคลื่อนหลักสูตรให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการด าเนินการ เพื่อให้การประกันคุณภาการศึกษาของหลักสูตร 
เป็นการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่งผลต่อการคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ
เป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินการ และช่วยผลักดันให้คณะ และมหาวิทยาลัยพัฒนา
คุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และการให้ประโยชน์กลับสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  

ดังนั้น ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค2 และมีลักษณะการ
บริหารจัดการหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลายศูนย์พื้น  จึงจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ที่ถือเรื่องใหม่ที่อยู่ในกระแสของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงให้
ความส าคัญของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรจะสามารถสะท้อนคุณภาพการบริหารจัดการของ
หลักสูตรได้อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่ งขึ้นไปตามคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 .เพื่อศึกษาการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก 6 

คณะ 42 หลักสูตร ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
2.  ขั้นตอนการวิจัย  

  2.1 แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้
กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง ในประเด็นเกี่ยวกับ
การรับรู้ และการมีส่วนร่วม 

  2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขส านวนและเนื้อหา โดยใช้ค่า IOC (Index of Item Objective 

Congruence) วัดค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ก่อนน าไปเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย แบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ดังนี้  
 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามชนิดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) สอบถามความคิดเห็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามชนิดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  สอบถามความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามชนิดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  สอบถามความคิดเห็นการรบัรู้ ที่ส่งผลต่อ
มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามข้อเสนอแนะ 
  ในส่วนท่ี 2 – 4 ใช้มาตราวัดการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพซึ่งแบ่งประมาณค่า 5 ระดับตามลิเคิร์ท (Likert, 

1967)  
โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

  1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเอกสารและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  3) ทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อให้เนื้อหาทุกข้อครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยน าเสนอแบบสอบถามกับผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 
ท่าน ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยวิธีการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) 
โดยทุกข้อต้องมีค่าสูงกว่า .50 

  4) ทดสอบโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบกับบุคคลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจในค าถาม และสามารถตอบแบบสอบถามดังกล่าวได้ จากนั้น
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น าค าถามท้ังหมดมาท าการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อมูลทั้งหมด หาค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น โดยให้ค่าเป็น
ค่าความเชื่อมั่นที่สูงเพียงพอ 

  5) จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

  3.1 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการก าหนดประเด็นสนทนาไว้ล่วงหน้าในแบบ
สัมภาษณ์ (Interview from) ก าหนดกลุ่มสนทนา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 6 คน 
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากแต่ละคณะ 6-10 คน เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกการสนทนา สรุปประเด็นส าคัญในรูแป
แบบของการจดบันทึกการประชุมโดยผู้วิจัย 

  3.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแจกแบบสอบถามไปยังแต่ละคณะ เพื่อให้คณะแจกแบบ
สอบภามไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่คณะมีการเปิดสอน คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ แล้วลงรหัสตัวเลขใน
แบบลงรหัสส าหรับประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน แล้วจึงน าไปประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

             4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และใช้สถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) 
4.2 วิเคราะห์ความเห็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

4.3 วิเคราะห์ความเห็นต่อการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมและเป็น
รายด้าน โดยใช้สถิติ t-test กรณีที่ตัวแปรมี 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่มี
ตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ผู้ศึกษาวิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไว้ดังนี้ 
    ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1) สังกัดคณะ 
2) ต าแหน่งบริหาร 
3) ต าแหน่งทางวิชาการ 
4) อายุงาน 
5) ประสบการณ์บริหารงานหลกัสูตร 
6) ระดับการศึกษา 

การรับรู้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร 

1) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

2) การบริหารจัดการหลักสูตร 
3) การเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การมีส่วนร่วม 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร 
1) การวางแผน (P) 
2) การปฏิบัต ิ(D) 
3) การตรวจสอบ (C) 
4) การปรับปรุงแก้ไข (A) 
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 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร 42 หลักสูตร จ านวน 201 คน 

2. ขอบเขตตัวแปรประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ สังกัด  ต าแหน่งบริหาร  ต าแหน่งทางวิชาการ  อายุ  ประสบการณ์
การบริหารหลักสูตร  และระดับการศึกษา ตัวแปรตาม 1) การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ได้แก่ การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร และการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) 2) การมีส่วนร่วมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ได้แก่ การวางแผน (P) การปฏิบัติ (D) การตรวจสอบ (C) และการปรับปรุงแก้ไข (A) 

3. ขอบเขตเวลาที่ใช้ศึกษาคือ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 – กันยายน 2561 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สภาพการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย (Best, 1981) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

ตารางที่   1  จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้าน
การฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 
ข้อ 1 ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน ภายนอก/ภายใน ที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หรือไม่ 

  

     ไม่เคย 27 13.43 

     เคยจากน่วยงานภายนอก 6 2.99 

     เคยจากจากหน่วยงานภายใน 168 83.58 

รวม 201 100.00 

ข้อ 2 (เฉพาะผู้เคยเข้ารับการฝึกอบรม) ท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร/เร่ืองใด   

     ให้ความรู้ทั่วไป 126 72.41 

     ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร 44 25.29 

     ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับคณะและสถาบัน 4 2.30 

รวม 174 100.00 

ข้อ 3 (เฉพาะผู้เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน) ท่านมีประสบการณ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือไม่ 

  

     เป็นผู้ประเมิน มีชื่อใน สกอ. 7 14.58 

     เป็นผู้ประเมิน มีไม่มีช่ือใน สกอ. 41 85.42 

รวม 48 100.00 

     มีประสบการณ์ประเมิน 5 10.42 

     ไม่มีประสบการณ์ประเมิน 43 89.58 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร จากหน่วยงาน ภายใน จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 83.58 และจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเลย  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 

 จากผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมการให้ความรู้ทั่วไป จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 72.41 รองลงมา คือ การ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29 และการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับ
คณะและสถาบัน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อนละ 2.30 
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 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
อยู่ในทะเบียนรายช่ือของ สกอ. จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 และมีรายช่ือเป็นผู้ประเมินที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนรายช่ือของ สกอ. จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.42 ส่วนใหญ่ไมม่ีประสบการณ์ประเมินคณุภาพการศึกษา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 และมีประสบการณ์ประเมินคณุภาพ
การศึกษาแล้ว จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 
 

ตารางที่   2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร   
ในภาพรวมรายด้าน 

การรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตร 

X  S.D. ระ ดับความ
คิดเห็น 

1. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3.94 0.70 มาก 
2. การบริหารจัดการหลักสูตร 4.21 0.67 มากที่สุด 
3. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  (TQR:  Thai Qualifications 
Register) 

3.85 0.66 มาก 

รวม 4.00 0.61 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในของหลักสตูรในภาพรวมมกีาร
รับรู้ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยด้านท่ีมีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับการรับรู้มากที่สุด ค่า
เฉลีย 4.21 รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รับรู้ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 
และ ด้านการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQR: Thai 

Qualifications Register) รับรู้ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.66 
 
ตารางที่   3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนรว่ม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  ใน
ภาพรวมรายด้าน 

การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร X  S.D. ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน (P: Plan) 3.56 0.97 มาก 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (D: Do) 3.65 0.98 มาก 
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C: Check) 3.46 1.00 มาก 
4. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน (A: Act) 3.56 0.98 มาก 
รวม 3.56 0.95 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรในภาพรวม มี
การมีส่วนร่วมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 โดยด้านที่มีการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (D: Do) มีส่วน
ร่วมระดับมาก ค่าเฉลีย 3.65 รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (P: Plan) และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (A: Act) มีระดับการมีส่วนระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.56 และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C: Check) ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.46  
 เมื่อพิจารณารายข้อของการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ข้อที่มีระดับการรับรู้มากที่สุด คือ มี
การรับรู้การจัดให้มีการท ารายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และจัดให้
มีการท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดให้มีการท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย4.37 การรับรู้ระดับ มากที่สุด 
รองลงมา คือ มีการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ค่าเฉลี่ย 4.32 การรับรู้ระดับ มากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรข้อที่มีระดับ
การมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ท่านปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ค่าเฉลี่ย 3.78 การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ท่านเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.71 การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

และ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมและเป็นรายด้าน โดย
ใช้สถิต ิt-test กรณีที่ตัวแปรมี 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD (Least Significant 

Difference) พบว่า พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน การรับรู้แตกต่างกันเมื่อ 
ต าแหน่งทางบริหาร ต่างกัน และด้านการมีส่วนร่วมต่างกันเมื่อ สังกัดคณะ  ต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน ประสบการณ์การบริหาร
หลักสูตร ต าแหน่งทางบริหาร แตกต่างกัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยน าไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้  
 ลักษณะทางประชากรศษสตร์อาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิส่วยใหญ่มาจากคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงเป็นคณะที่มีนักศึกษาและอาจารย์มากที่สุด อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่ง
ทางบริหาร ซึ่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์มีวุฒิปริญญาโท เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากหน่วยงาน ภายใน มีการรับรู้และการมีส่วนร่วมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก ทั้งรายด้านและรายข้อ 

1. การรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรในภาพรวมมีการรับรู้ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับการรับรู้มากที่สุด ค่าเฉลีย 4.21 โดยมีการ
รับรู้การจัดให้มีการท ารายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และจัดให้มี
การท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดให้มีการท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ระดับการรับรู้มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.37 

2. การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรในภาพรวม มีการมีส่วนร่วมใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 โดยด้านที่มีการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (D: Do) มีส่วนร่วมระดับมาก 
ค่าเฉลีย 3.65 โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78  

3. เมื่อเปรียบเทียบผลการรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ผู้นับ
ผิดชอบหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรับรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรมากที่สุด ในขณะที่มีส่วนรวมใน
การด าเนินงาน (D: Do) มากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับพนิดา วัชระรังษี (2556) ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
น าผลการประเมินมาวางแผนและพัฒนามากท่ีสุด  

เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มหาวิยาลัยควรสร้างความเข้าใจใน
นโยบายของการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรมีการวางแผนการประชุม และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้กับหลักสูตรอยู่เสมอ จะท าให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น
ระบบมากยิ่ขึ้น 
  

ข้อเสนอแนะ  
การรับรู้และการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ควรมีการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตร หรือมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรไปในทิศทางที่ดีขึ้น  สามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มี
คุณภาพในระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรสามารถน าประเด็นที่จะพัฒนาระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร เช่น 
ประเด็นเรื่องการสร้างการรับรู้ เพื่อส่งผลต่อการมีส่วนร่วมเพื่อให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของระยะเวลาในการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลอง

สภาวะที่สูง ที่มีต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี อายุระหว่าง 
18-22 ปี จ านวน 15 คน ออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง 12 สัปดาห์ ๆ  ละ 3 วัน โดยท าการทดสอบอัตราการ
ใช้ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12 น าผลที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ความแปรปรวนรูปแบบการทดลองวัดซ้ าแบบมิติเดียว (repeated 

measures in one -dimensional design) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการออกก าลังกาย 
ภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 4 ภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 8 และภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 12 โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (one-way analysis of variance with repeated measure)  และเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธีของ Tukeyซึ่งก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า  
ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง แตกต่างกับภายหลัง

การออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 และภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกับภายหลังการออกก าลังกาย
สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 ในขณะที่ก่อนการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูงไม่แตกต่างจากภายหลังการ
ออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 8 ไม่แตกต่างจากภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 12 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยเห็นได้ว่าระยะเวลาการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง เป็นเวลาประมาณ 
8 – 12 สัปดาห์สามารถพัฒนาอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดได้ดี   
ค าส าคัญ :การออกก าลังกายด้วยจักรยาน, ห้องจ าลองสภาวะที่สูง, อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study was to investigate the differences in duration of exercise by spin bike in 
hypoxic chamber upon maximal aerobic power. The subjects used in this study comprised fifteen students, 
aged between 18 - 22 years old, from Institute of Physical Education Suphanburi. They were assigned to 
exercise by spin bike in hypoxic chamber within twelve training weeks. Before the training, after the fourth 
week, after the eighth week and after the twelfth week, they were tested to figure out the maximal aerobic 
power. The data analysis was conducted in terms of mean, standard deviation, repeated measures in one 
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-dimensional design, one-way analysis of variance with repeated measure, and a pair comparison by Tukey’s 
method at the significant difference level of .05. 
  
 Result 
 The findings revealed that significant differences of maximal aerobic power were found between 
the pre-training and the post training after the eighth week and the twelfth week; moreover, they were 
found between the training after the fourth week and the training after the eighth and the twelfth weeks. 
However, no significant differences of maximal aerobic power were found between the pre-training and the 
training after the fourth week: furthermore, the maximal aerobic power was not different between the 
training after the eighth week and the training after the twelfth week at the significance level. In conclusion, 
appropriate duration of exercise by spin bike in hypoxic chamber upon maximal aerobic power was from 
eight to twelve weeks. 
Key Word : Exercise by Spin bike, Hypoxic Chamber, Maximal Aerobic Power 
 

บทน า 
 สุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดีเป็นสิ่งส าคัญและเป็นที่ปรารถนาส าหรับมนุษย์ทุกคน เพราะถ้าสมรรถภาพทาง
กายดีจะสามารถป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพได้ ดังนั้น สังคมปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
โดยมีการส่งเสริมให้ทุกคนออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการฝึกกิจกรรม และการแข่งขันในกีฬาต่างๆ 
สมรรถภาพทางกายหมายถึงความสามารถในการควบคุมการท างาน ของร่างกายได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพในการท า
กิจกรรมต่างๆได้เป็นระยะเวลานานได้ (John P. Porcari2015: 21)สอดคล้องกับ Carol E. Garber (2011: 1337)ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการออกก าลังกายมีอยู่ด้วยกันหลายด้าน ประโยชน์ที่มีผลต่อร่างกาย เช่นผลต่อระบบหัวใจ ผู้ที่ท าการฝึกซ้อม
กีฬาเป็นระยะเวลานานๆ สามารถหายใจเข้าออกได้อย่างเต็มที่ อัตราการหายใจสภาวะปกติจะลดลง ผลต่อระบบไหลเวียน
โลหิตท าให้มีปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น เมื่อออกก าลังกายเป็นประจ า ร่างกายต้องใช้เลือดรักษาระดับอุณหภูมิ ปริมาณเลือดด าไหล
กลับสู่หัวใจเพิ่มขึ้น เมื่อฟอกจากปอดท าให้ปริมาณเลือดแดงมีมากตามไปด้วย จึงสามารถเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เพียงพอ เมื่อ
ปริมาณเลือดเพิ่มเส้นเลือดจะขยายและหดตัวมากขึ้นท าให้การยืดหยุ่นดีขึ้น ป้องกันไม่ให้เส้นเลือดแข็งตัวหรือเปราะ ความดัน
เลือดมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปริมาณเลือดเพิ่ม ท าให้ความต้านทานในเลือดน้อยลงด้วย หัวใจได้ท าการสูบฉีดเลือดดีขึ้น 
เป็นผลให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเป็นการป้องกันโรคหัวใจเสื่อมสมรรถภาพหรือหัวใจวายและสมรรถภาพท่ีส าคัญด้านหนึ่งซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานของการท าให้สมรรถภาพทางกายด้านอื่นๆ ดีด้วยนั้น คือ ความสามารถการใช้ออกซิเจน อัตราการใช้ออกซิเจน
ของร่างกายขณะใดขณะหนึ่ง โดยออกซิเจนถูกน าไปสันดาปกับกลูโคส ไขมัน โปรตีน เพื่อให้ได้พลังงาน ATP (Adenosine 
Triphosphate) และจะถูกเซลล์น าไปใช้ ดังนั้น ถ้าเซลล์มี  Metabolism สูง อัตราการใช้ออกซิเจนก็จะสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผล
ต่อสมรรถภาพทางกาย การท างาน การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาที่ต้องใช้พลังงานมากและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่ง 
Arnt E. Tjonna (2013: 2) กล่าวว่า ขณะออกก าลังกายเป็นเวลานานผู้ที่มีระดับความสามารถการท างานของระบบ หายใจ
และมีการหายใจดีกว่าจะสามารถน าออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อหัวใจต้องสูบฉีดมากครั้งกว่า ดังนั้นการขนส่งออกซิเจนและ
ความสามารถในการใช้ออกซิเจนในสภาวะอากาศบนท่ีสูง จะแสดงประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจท่ีดี  
 การที่จะพัฒนาอัตราการใช้ออกซิเจนให้มีประสิทธิภาพสามารถท าได้โดยการออกก าลังกายที่เน้นการท างานของ
ระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต คือ การออกก าลังกายในระดับเบาถึงปานกลางแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานและออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่น การออกก าลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือเต้นแอโรบิก เป็นต้น  อัตราการใช้ออกซิเจนที่ดีจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจ าวันและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับบุคคลทั่วๆ ไป และถ้าเป็นนักกีฬาชนิดที่
ต้องใช้เวลาในการแข่งขันค่อนข้างนานอัตราการใช้ออกซิเจนที่ดีถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันครั้ง
นั้นๆ ซึ่งการฝึกหรือการออกก าลังกายที่จะส่งผลประสิทธิภาพอัตราการใช้ออกซิเจนของบุคคลทั่วไปและนักกีฬาที่ดีอย่างหนึ่ง คือ 
การฝึกหรือการออกก าลังกายในสถานท่ี ที่ระดับสูงกว่าน้ าทะเล จะพบว่า ค่า Po2 บนท่ีสูงมีค่าน้อยลง และจะมีค่าลดลงอีกใน
ถุงลมปอด ท าให้การออกก าลังกายแบบ Aerobic ในที่สูง ท าได้ไม่ดีเท่ากับในที่ระดับน้ าทะเล เนื่องจากมีความดันของก๊าซ
ออกซิเจนน้อย และเมื่อออกก าลังกายบนท่ีสูงประมาณ 4-6 สัปดาห์ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราเมแทบอลิซึมเกิดขึ้น 
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ในระบบ Oxidative อาจเป็นเพราะปริมาณของอากาศที่มีออกซิเจนเบาบาง ท าให้การใช้พลังงานในระบบ Oxidative ไม่ดีเท่า
ในที่ระดับน้ าทะเล เอนไซม์จึงมีปริมาณน้อยลงไปด้วยดังนั้นตามทฤษฎีแล้วการออกก าลังกายแบบ Aerobic ในที่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเล น่าจะได้ผลที่ต่ ากว่าการออกก าลังกายแบบ Aerobic ในระดับน้ าทะเล ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการมีอัตราการ
ใช้ออกซิเจนที่ดีและมีประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ออกซิเจนหรือใช้
เวลาค่อนข้างนาน เราควรมีการฝึกหรอืการออกก าลังกายในท่ีระดับสงูกว่าน้ าทะเล สอดคลอ้งกับ Robert Naeije(2010: 459) 
กล่าวว่า เนื่องจากความสามารถในการท างานแบบแอโรบิก (Aerobic Work Capacity) ข้ึนอยู่กับความสามารถในการขนส่ง
ปริมาณออกซิเจนไปยังเซลล์ แต่ในท่ีสูงความดันบรรยากาศจะลดลงตามความสูง ท าให้ความดันออกซิเจนของอากาศที่หายใจ
เข้าไปลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความดันออกซิเจนของถุงลมในปอดมี ค่าต่ าลง มีผลให้ความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอด
เลือดแดงลดลง จึงส่งผลกระทบกับความสามารถในการท างาน แบบแอโรบิกของนักกีฬาท าให้มีประสิทธิภาพการท างานลดลง
ซึ่งในปัจจุบันวงการกีฬา การออกก าลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬาได้มีการจัดท าหรือสร้างสถานที่จ าลองส าหรับการออก
ก าลังกายหรือการฝึกซ้อมให้เสมือนภาวะอากาศในท่ีสูง “ห้องจ าลองสภาวะที่สูง” 
 จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อมในสถานที่ ที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอนั้นสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพอัตราการใช้ออกซิเจนได้  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าระยะเวลาในการออกก าลัง
กายในสภาวะที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลเท่าใดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่ออัตราการใช้ออกซิเจนดีที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาระยะเวลาของการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูงที่มีต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดซึ่งผู้วิจัย
คาดว่าผลที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างสมรรถภาพของปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬาประเภทอื่น ของสถาบันการพลศึกษา และของทีมกีฬาอื่นๆ 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาอัตราการใช้ออกซิเจนของบุคคลทั่วไปและนักกีฬาให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพทางกายให้พร้อมส าหรับการแข่งขันต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูงที่มีต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระยะเวลาในการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง ที่มีต่ออัตรา
การใช้ออกซิเจนสูงสุด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ี ท่ีใช้ในการวิจัย  
 2. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์การทดสอบ ใบบันทึกผล เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple 
Random Sampling) จ านวน 15 คน  

 4. ช้ีแจง ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติแก่กลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดตามเอกสาร และให้นักศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างลง
นามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  

 5. น ากลุ่มตัวอย่าง ท าการทดสอบ ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน ท าการทดสอบอัตราการใช้ออกซิเจน ก่อนท าการทดลอง จากน้ันให้ 

กลุ่มตัวอย่างท าการทดลองด้วยออกก าลังกายตามโปรแกรม และทดสอบอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด ภายหลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 เพื่อหาอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

 6. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ   
 7. ทั้งนี้ ในระหว่างการวิจัยจะมีผู้ช่วยวิจัยที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการวิจัยและมีประสบการณ์ในการวิจัย

มาก่อนในการช่วยดูแลและควบคุมกลุ่มตัวอย่าง 
 8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
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 9. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และผลของอัตรา
การใช้ออกซิเจนสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 และภายหลงั
การทดลองสัปดาห์ที่ 12 

 10. วิ เคราะห์ความแปรปรวนรูปแบบการทดลองวัดซ้ าแบบมิติ เดี ยว (RepeatedMeasures in One -
DimensionalDesign) เพื่อทดสอบความแตกต่างอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 
ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 และภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 12 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวัดซ้ า (One – 
Way AnalysisOf VarianceWithRepeatedMeasure)   
 11.  ทดสอบความแตกต่างความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและหาค่าความแตกต่างของระยะเวลาในการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลอง
สภาวะที่สูง ท่ีมีต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 
 2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่มีสุขภาพแข็งแรง  สมรรถภาพทางกายที่ดีและไม่มี
อาการบาดเจ็บที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิจัย ช่วงอายุระหว่าง 18 - 22 ปี 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่มีสุขภาพแข็งแรง  สมรรถภาพทางกายที่ดีและ

ไม่มีอาการบาดเจ็บที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิจัย ช่วงอายุระหว่าง 18 - 22 ปี จ านวน 15 คนโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

   -โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง 
    - แบบทดสอบของ Astrand - Ryhming 

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 
5. สถานท่ีเก็บข้อมูล 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ของกลุ่มตัวอย่าง     

กลุ่ม อายุ (ปี) น้ าหนัก (ก.ก.) ส่วนสูง (ซ.ม.) 

 S.D.  S.D.  S.D. 

กลุ่มตัวอย่าง 20.48 0.52 66.47            0.98 167.39           0.87 

 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 20.48 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 มีน้ าหนักเฉลี่ย 66.47 กิโลกรัม ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และส่วนสูงเฉลี่ย 167.39 เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 
ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8และภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่12  

 อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด(ลิตร/นาที) 
 ก่อนการ 

ทดลอง 

ภ า ย ห ลั ง ก า ร ท ด ล อ ง 
สัปดาห์ที่ 4 

ภายหลั งการทดลอง
สัปดาห์ที่ 8 

ภ า ย ห ลั ง ก า ร ท ด ล อ ง 
สัปดาห์ที่ 12 

 2.85 2.90 3.06 3.10 
S.D. 0.10 0.08 0.03 0.03 
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 จากตารางที่ 2  ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 2.85 ลิตร/นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.10 
ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 2.90 ลิตร/นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08ภายหลัง
การทดลองสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 3.06 ลิตร/นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 ภายหลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 12 มีค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 3.10 ลิตร/นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า เพื่อทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการการใช้
ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8และภายหลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 12 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่มสมาชิก 

ภายในสมาชิก 

      ระหว่างการวัด 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและการวัด 

9 
30 
3 
27 

0.46 
0.16 
0.13 
0.03 

0.15 
 
0.01 
 

 
 
33.46 

 
 
0.00* 
 

รวม 39 0.62    

  
 จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนรูปทางเดียวแบบวัดซ้ า เพื่อทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4  ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 และภายหลัง
การทดลองสัปดาห์ที่ 12  พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Tukey ของค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการ
ทดลอง ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4  ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 และภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 12   
ระยะเวลา  

 
 

ก่อนการทดลอง 
2.84 

ภายหลัง 

สัปดาห์ที่ 4 
2.90 

ภายหลัง 

สัปดาห์ที่ 8 
3.06 

ภายหลัง 

สัปดาห์ที่ 12 
3.10 

ก่อนการทดลอง 
หลังสัปดาห์ที่ 4 

หลังสัปดาห์ที่ 8 

หลังสัปดาห์ที่ 12 

2.84 
2.90 
3.06 
3.10 

- -0.06 
- 

-0.22* 
-0.16* 
- 

-0.26* 
-0.20* 
-0.04 
- 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ Tukey พบว่าก่อนการทดลอง แตกต่างกับ
ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 12 และภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกับภายหลัง
การทดลองสัปดาห์ที่ 8 ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 12 ในขณะที่ก่อนการทดลองไม่แตกต่างจากภายหลังการทดลองสัปดาห์
ที่ 4 ส่วนภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ไม่แตกต่างจากภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 12 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง ที่มีต่ออัตราการใช้
ออกซิเจนสูงสุดโดยท าการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน  พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด ก่อนการ
ออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง แตกต่างกับภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 และ
ภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกับภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 ในขณะที่ก่อนการ
อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ด้ ว ย จั ก ร ย า น ใ น ห้ อ ง จ า ล อ ง ส ภ า ว ะ ที่ สู ง ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ภ า ย ห ลั ง ก า ร 
ออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 8 ไม่แตกต่างจากภายหลังการออกก าลังกายสัปดาห์ที่ 12 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาในการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง 
ช่วง 8 - 12 สัปดาห์ มีผลต่อการพัฒนาอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย
จักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง ท าให้มีการเพิ่มสมรรถนะของร่างกายเนื่องจากสภาวะอากาศบนที่สูง หรือสภาวะออกซิเจนต่ า

*P <  .05  
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จะช่วยสร้างความแข็งแรงความทนทานของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานหรือการออกก าลังกาย
ได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง สอดคล้องกับ จิตตรามณี ประสงค์เจริญ (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ในการใช้ออกซิเจนสูงสุด
โดยใช้จักรยานวัดงานทดสอบด้วยวิธีการของออสตรานต์ ศึกษาในนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 100 คน 
ผลการวิจัย พบว่า  ความสามารถการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักเรียนเพิ่มขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการฝึก และ 
สมยศ บ่อน้อย (2548) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการฝึกการออกก าลังกายด้วยลู่วิ่งกับเครื่องเดินอากาศอเนกประสงค์ที่มีต่อ
ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด ผลการวิจัย พบว่า สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ในการฝึกทั้งสองแบบแตกต่าง
กัน และระยะเวลาในการฝึกก็ส่งขึ้นต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนที่ต่างกัน คือ ระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์ส่งผลต่อ
สมรรถภาพการจับออกซิเจนดีกว่าก่อนการฝึกและภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4  
  

ข้อเสนอแนะ  
 1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการออกก าลังกายหรือการฝึกที่แตกต่างกันท่ีส่งผลต่ออัตรา
การใช้ออกซิเจนสูงสุด 

 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท ากับกลุ่มที่เป็นนักกีฬาเพื่อจะได้น าไปใช้ในการแข่งขันกีฬาในชนิดนั้นๆ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการใช้พื้นที่อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามอัตราการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อการเรียนการ
สอน การบริการ การบริหาร และการสัญจร รวมถึงศึกษาอัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นท่ี และประสิทธิภาพการใช้พื้นท่ี โดย
ใช้ข้อมูลการใช้ห้องเรียนตามตารางสอนในปีการศึกษา 2558 ศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2556 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ สูตรค านวณประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ ความส่องสว่างของพื้นที่ท่ีใช้งานเพื่อเปรียบเทียบกับความ
ส่องสว่างตามมาตรฐานตามกฎกระทรวงมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 เพื่อเป็นแนวทางการใช้พื้นที่อาคารให้มีประสิทธิภาพและค่า
ความส่องสวา่งตามมาตรฐานแต่ละประเภทห้องใช้งาน 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า พื้นที่ ๆ ใช้ในการศึกษา มีจ านวน 14 ห้อง พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ท้ังหมด 825 ตารางเมตร มีการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 40 รองลงมาคือใช้เพื่อการบริหาร ร้อยละ 30.91 ส าหรับบริการ ร้อยละ 23.60 
และพื้นที่เพื่อการสัญจร น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 5.45 

 อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีพื้นที่ ๆ ใช้ส าหรับการเรียนการสอนประกอบด้วยห้องบรรยาย  2 
ห้อง ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง พบว่าห้องเรียนส าหรับปฏิบัติการ “ห้องคอมพิวเตอร์ 1” มีอัตราการใช้ห้องเรียน ร้อยละ75 ,อัตรา
การใช้พื้นท่ี ร้อยละ 83.68 และประสิทธิภาพการใช้ห้อง ร้อยละ 62.62 ซึ่งเป็นเพียงห้องเดียวท่ีได้มาตรฐานครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดทั้ง 3 ข้อ (เกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ : อัตราการใช้ประโยชน์ตามเวลา ร้อยละ 50, อัตราการใช้ประโยชน์ตามความจุ
ของห้องเรียน ร้อยละ 80, ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ร้อยละ 40) 
 ด้านความเข้มของแสงสว่าง ได้วัดค่าความเข้มของแสงสว่างทั้ง 14 ห้อง โดยแต่ละห้องวัด 4-6 จุด ตามความเหมาะสม
และหาค่าความเข้มของแสงสว่างเฉลี่ย น ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานค่าความเข้มของแสงสว่าง : ประเภท
ห้องประเภทประชุม,บรรยาย เฉลี่ย = 300 ลักซ์, ประเภทห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เฉลี่ย = 400 ลักซ์, ประเภทห้องธุรการ 
การพิมพ์ เขียน อ่าน เฉลี่ย =  400 ลักซ์) ค่าความเข้มมีห้องที่ได้ตามมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 4 ห้อง ประกอบด้วย 1) 
ห้องเอนกประสงค์ 3 (ช้ันใต้ดิน) ค่าความเข้มของแสงสว่าง 439.77 ลักซ์  2) ห้องอาจารย์ (ช้ัน 1 ห้องเล็ก) ค่าความเข้มของแสง
สว่าง 730.88 ลักซ์  3) ห้องอ่านหนังสือ มีค่าความเข้มของแสงสว่าง 441.50  4) ห้องสมุด มีค่าความเข้มของแสงสว่าง 577.00 
ลักซ์ 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร, อัตราการส่องสว่างของพื้นที่, ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารด้านอาคาร 

 
ABSTRACT 

Study on the use of office space of the Faculty of Industrial Technology based on utilization rates 
for teaching, service, management and roaming, as well as study room occupancy rates, area utilization and 
efficient use of space. By using the classroom data according to the schedule in the academic year 2015 and 
compared with the standards of the Ministry of Education on the approach to optimize the use of university 
buildings of Higher Education Institutions 2013. The statistics used for computing the efficiency of space 
utilization in this study were means and percentage. Furthermore, luminosity of the active area was studied 
and compared with standard lighting in accordance with the Ministerial Regulations in Occupational Health 
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and Safety Management, Thermal in Work Environment, Lighting and Sound 2006. This is for recommendation 
on efficiency use of office space and luminance values based on standard room type applications. 

The study found that the area used in the study was 14 rooms . The space utilization was 825 
square meters. Maximum utilization was for teaching 40%, second was used for administration 30.91%, for 
service 23.60% and the least was the area for roaming 5.45%. 

The office building of Faculty of Industrial Technology has the area for education used includes 2 
lecture rooms and 3 operating rooms. The operating room “Computer 1” had classroom utilization rate of 
75 percent, space utilization of 83.68, efficiency use of room 62.62, which was the only room that meet all 
3 standards (Laboratory benchmark: Utilization rate by time 50%, Utilization Rate by Class Capacity 80%, 
Classroom use efficiency 40%). 

The light intensity was measured in 14 rooms, each room measuring 4-6 spots as appropriate, and 
determined the intensity of the light. Comparing with the standard (Standard of light intensity: average of 
300 lux for meeting rooms and lecture, 400 lux for Computer lab, 400 lux for Administration office, reading 
and writing room), there were 4 rooms that meet the Standard of light intensity including; 1) Utility Room 
3 with light intensity of 439.77 lux; 2) Instructor room with light intensity of 730 .88  lux; 3) Reading room 
with light intensity of 441.50 lux; 4) Library with light intensity of 577.00 lux. 
Keywords: Efficient utilization of building, Illumination of the area, Building management decision 
 

บทน า 
 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญ มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาคารเป็นทรัพยากรหนึ่งที่ส าคัญและต้องมีการบริหารจัดการพื้นท่ีที่มีอยู่ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท าร่างแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้ปรับปรุง
เป็น “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา” และ
ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2556 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 
 ดั้งนั้นเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในอาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และค่าความส่อง
สว่างของพื้นที่ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการใช้พื้นที่อาคาร ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกลางส าหรับการประเมินอัตรา
การใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นท่ีและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฯ และค่าความส่อง
สว่างตามมาตรฐานในการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ฯ (กระทรวงแรงงาน, 2549) เป็นแนวทางในการวิจัย 

 นอกจากนี้ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานนโยบายและแผน ในการจัดท าแผนพัฒนา 
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารส านักงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะ ฯ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในอาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามอัตราการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี
เพื่อการเรียน การสอน การบริการ การบริหาร และการสัญจร 

 2. เพื่อศึกษาอัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นที่จากจ านวนช่ัวโมงท่ีมีการใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ 

 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับ
ข้อก าหนดการใช้อาคารของกระทรวงศึกษาธิการ 

 4. เพื่อหาค่าความสว่างของพื้นที่ตามมาตรฐาน และ แนวทางในการปรับปรุง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่จริงของอาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาม
อัตราการใช้พื้นที่ (เพื่อการเรียนการสอน การบริการ การบริหาร และการสัญจร) รวมถึงศึกษาอัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้
พื้นที่และประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ (จากจ านวนช่ัวโมงที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ)        ปี
การศึกษา 2558 และ ความส่องสว่างของพื้นที่ ๆ ใช้งานเพื่อเปรียบเทียบกับความส่องสว่างตามมาตรฐานตามกฎกระทรวง
มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ.2549 เพื่อเป็นแนวทางการใช้พื้นท่ีอาคารให้มีประสิทธิภาพและค่าความส่องสว่างตามมาตรฐานแต่ละประเภท
ห้องใช้งาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 แบบคือ 
 แบบที่ 1 แบบวิเคราะห์การใช้พื้นที่ และแบบวิเคราะห์การใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน โดยอ้างอิง         
ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สูตรค านวณประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 

 การใช้ประโยชน์พ้ืนที่จ าแนกเป็น 4 ประเภทตามเทคนิคการวิเคราะห์การใช้พื้นที่อาคาร (เรื่องชัย จรุงศิรวัฒ, 2556) 
คือ 1) การเรียนการสอน หมายถึง ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ 2) การบริหาร หมายถึงถึง ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องพัก
คณบดี 3) การบริการ หมายถึง ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องสถานีวิทยุ ห้องน้ า 4) การสัญจร หมายถึง ระเบียงและทางเดินในอาคาร
ต่าง ๆ  โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
 1. วัดขนาดห้องแต่ละห้อง รวมทั้งพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อหาพื้นที่ท้ังหมด  

 2. เปรียบเทียบขนาดของพื้นที่แต่ละห้องกับขนาดความจุของห้องตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ ใช้สอยของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. น าจ านวนนักศึกษา และ จ านวนช่ัวโมงการใช้ห้องเรียน ทั้งห้องบรรยาย และ ห้องปฏิบัติการ บันทึกในแบบเก็บ
ข้อมูล ซึ่งในแบบบันทึกจะแยกเป็นแบบละ 1 ห้อง ในแต่ละแบบบันทึกจะมีขนาดความจุของจ านวนคน และ ขนาดของพื้นที่ โดย
แยกเป็นภาคการเรียนที่ 1 และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการค านวณหาค่าการใช้ประโยชน์  
 4. น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด ค านวณหาค่าการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
 
       อัตราการใช้ห้องเรียน     =       จ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์         (         (1)          
           จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน 1 สัปดาห์ 
  
  อัตราการใช้พื้นที่  = (จ านวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ x พื้นที่ต่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน x100) 
                             (พ้ืนท่ีห้อง x จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์)                             (2) 
 
 ประสิทธิภาพการใช้ห้อง = (อัตราการใช้ห้อง x อัตราการใช้พื้นที)่           (3) 
             100    
  
 5. น าข้อมูลที่ค านวณได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อหาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
ส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 แบบที่ 2 การใช้เครื่องมือวัดค่าความส่องสว่าง (Lux meter) ของพื้นที่ที่ใช้งานจริงแบ่งพื้นที่ ๆ ท าการวัด  9 จุด 
และน ามาหาค่าเฉลี่ยของพื้นที่ (กระทรวงพลังงาน, 2556) หาค่าความส่องสว่างของธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ โดยประเมิน
ความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเปรียบเทียบกับความส่องสว่างตามมาตรฐานแสง (กระทรวงพลังงาน, 2554)  
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลอาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2. การวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลการใช้พื้นที่ของบุคลากรสายการสอน บุคลากรสายสนับสนุนการสอน               และ
นักศึกษาอ่ืน ๆ ที่มาเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3. การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลการใช้พื้นที่ของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ที่ใช้พื้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

X 100 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 69 

 

 4. การศึกษาครั้งนี้ไม่นับรวมข้อมูลการใช้พื้นที่ของนักศึกษาภาคการศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ที่ใช้
พื้นที่ในช่วงวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์-อาทิตย์ 
 5. การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลการใช้ห้องเรียนตามตารางสอนในปีการศึกษา 2558 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอัตราการใช้ห้องเรียน อัตราการใช้พื้นที่ ประสิทธิภาพการใช้
ห้องเรียน รวมถึง หาค่าแสงสว่างของพื้นที่ตามมาตรฐาน ซึ่งมีจ านวน 2 ช้ัน รวมถึงห้องใต้ดิน และ ดาดฟ้า ประกอบด้วย
ห้องเรียนบรรยาย 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง ส่วนห้องอื่นๆ ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องน้ า ห้องปฏิบัติงานธุรการ ห้อง
ถ่ายเอกสาร ห้องอาหาร ห้องพักอาจารย์ ห้องพักคณบดี ห้องสมุด ห้องสถานีวิทยุ ดาดฟ้า และ ลานกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ใช้สอยอาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ประเภทของห้อง จ านวนพ้ืนที่ 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละ 

ห้องบรรยายและสัมมนา 120.00 14.55 

ห้องปฏิบัติการ 210.00 25.45 

ห้องส าหรับบริหาร (ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องพักคณบดี) 255.00 30.91 

ห้องส าหรับบริการ (ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องน้ า ห้องสถานีวิทยุ) 195.00 23.64 

การสัญจร 45.00 5.45 
 
 อัตราการใช้ห้องเรียน 

 อัตราการใช้ห้อง (Rom Utilization) หมายถึง จ านวนช่ัวโมงท่ีต้องใช้จริงใน 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบเป็น        ร้อยละ
ของจ านวนช่ัวโมงท่ีควรใช้จริงอย่าเต็มที่ใน 1 สัปดาห์ 
 จ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์   

 จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน 1 สัปดาห์ 
 

การใช้ประโยชน์

พืน้ท่ีในอาคาร 

ประสิทธิภาพการ

ใช้ห้องและ 

พืน้ที่ห้อง 

 

-ห้องบรรยาย 

-ห้องปฏิบตักิาร 

ข้อมลูส าหรับงาน

นโยบายและแผน

และผู้บริหาร 

เพ่ือใช้ในการ

ตดัสินใจในการ

บริหารจดัการ

อาคารสถานท่ีและ

แนวทางปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ

ใช้ประโยชน์อาคาร 

 

เปรียบเทียบกบั

เกณฑ์การใช้พืน้ท่ี

ของ

กระทรวงศกึษาธิกา

- การเรียนการสอน 

- การบริการ 

- การบริหาร 

- การสญัจร 

คา่ความสวา่งของ

แตล่ะพืน้ที่ทีต่าม

มาตรฐาน 

 

เปรียบเทียบกบั

เกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 70 

 

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการใช้ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ห้อง 
ประเภทห้อง ปีการศึกษา 2558 

เฉลี่ย 
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษา1 ภาคการศึกษา 2 

เอนกประสงค์2   40.00 82.50 61.25 

เอนกประสงค์ 3   37.50 80.00 58.75 

คอมพิวเตอร์ 1   70.00 80.00 75.00 

คอมพิวเตอร์ 2   50.00 47.50 48.75 

คอมพิวเตอร์ 3   10.00 37.50 23.75 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลช่ัวโมงการใช้ห้องเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดจ านวนช่ัวโมงท่ีสถานศึกษาควรใช้เต็มที่ใน 1 สัปดาห์ ตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา เป็นเวลา 35 ช่ัวโมง แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลา 1 สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง ไม่มี
ห้องเรียนที่เป็นห้องบรรยาย ใช้ประโยชน์ตามเวลา ร้อยละ 70 แต่มีห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 มีอัตราการ
ใช้ประโยชน์ตามเวลา เกินมาตรฐาน ร้อยละ 50 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 20 ของห้องเรียนทั้งหมด  
 อัตราการใช้พ้ืนที่ 
 อัตราการใช้พื้นที่(Space utilization) หมายถึงความจุจริงของห้องใน 1 สัปดาห์ (จ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 
สัปดาห์) เมื่อเทียบเป็นร้อยละของความจุเต็มที่ตามความเป็นจริงของห้องใน 1 สัปดาห์ หาได้จาก 

 (จ านวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ x พื้นที่ต่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน x100) 
 (พ้ืนท่ีห้อง x จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์) 
ตารางที่ 3 แสดงอัตราการใช้พื้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ห้อง 
ประเภทห้อง ปีการศึกษา 2558 

เฉลี่ย 
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษา1 ภาคการศึกษา 2 

เอนกประสงค์2   36.21 28.50 32.36 

เอนกประสงค์ 3   32.51 46.12 39.23 

คอมพิวเตอร์ 1   86.67 80.69 83.68 

คอมพิวเตอร์ 2   136.50 105.00 120.75 

คอมพิวเตอร์ 3   52.50 63.78 58.14 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการใช้ห้องเรียน จ าแนกตามความจุของห้องเรียน วิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน เกณฑ์มาตรฐานการใช้ห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัต ิก าหนดอัตราการใช้ประโยชน์ตามความ
จุของห้องเรียน ร้อยละ 80 พบว่า ในปีการศึกษา 2558 มีเพียงห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 3 ที่มีการใช้ประโยชน์ของห้องเรียนเกินมาตรฐานร้อยละ 80 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.68 และ 120.75 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 40 ของห้องเรียนทั้งหมด 
 
 ประสิทธิภาพการใช้ห้อง 

 (อัตราการใช้ห้อง x อัตราการใช้พื้นที่) 
 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 71 

 

ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพการใช้ห้องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ห้อง 
ประเภทห้อง ปีการศึกษา 2558 

เฉลี่ย 
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษา1 ภาคการศึกษา 2 

เอนกประสงค์2   14.48 23.51 19.00 

เอนกประสงค์ 3   12.19 36.90 24.55 

คอมพิวเตอร์ 1   60.67 64.56 62.62 

คอมพิวเตอร์ 2   68.25 49.88 59.07 

คอมพิวเตอร์ 3   5.25 23.92 14.59 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า พบว่า ในปีการศึกษา 2558 มีเพียงห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ที่มีประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน เกินมาตรฐานร้อยละ 40 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.62 และ 59.07 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 40 ของห้องเรียนทั้งหมด ส่วนห้องบรรยายมีเกณฑ์มาตรฐานการใช้ห้องเรียนร้อยละ 56 พบว่าไม่มี
ห้องไหนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 ค่าความสว่างของพ้ืนที่ พบว่า  
 ประเภทห้องประชุม,บรรยาย โดยมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ต่ าสุด 180.66 ลักซ์ คือ ห้องเอนกประสงค์ 2 (ช้ัน
ใต้ดิน)  ส่วนห้องที่มีค่าความส่องสว่างสูงสุด คือ 439.77 ลักซ์ คือ ห้องเอนกประสงค์ 3 (ช้ันใต้ดิน)   
 ประเภทห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ต่ าสุด 209.88 ลักซ์ คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
ส่วนห้องที่มีค่าความส่องสว่างสูงสุดคือ 283.16 ลักซ์ คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
 ประเภทห้องปฏิบัติงานธุรการ มีค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ต่ าสุด 148.25 ลักซ์ คือ ห้องอาจารย์ชั้น 2 ส่วนห้องที่
มีค่าความส่องสว่างสูงสุดคือ 730.88 ลักซ์ คือ ห้องอาจารย์ (ช้ัน 1 ห้องเล็ก) 
 หากเปรียบเทียบกับมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง มีเกณฑ์ดังนี้ 

-  ห้องประเภทประชุม,บรรยาย ค่าความเข้มของแสงสว่างเฉลี่ย 300 ลักซ์  
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ค่าความเข้มของแสงสว่างเฉลี่ย 400 ลักซ์ 
-  ห้องธุรการ งานพิมพ์ดี เขียน อ่าน ค่าความเข้มของแสงสว่างเฉลี่ย 400 ลักซ์ 

พบว่าห้องที่มีค่าความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน 4 ห้อง จาก 14 ห้อง ประกอบด้วย 

-  ห้องเอนกประสงค์ 3 (ช้ันใต้ดิน) ค่ามาตรฐาน 300 ลักซ์  ค่าที่วัดได้ 439.77 ลักซ์ 
-  ห้องอาจารย์ (ช้ัน 1 ห้องเล็ก) ค่ามาตรฐาน 400 ลักซ์  ค่าที่วัดได้ 730.88 ลักซ์ 
-  ห้องสถานีวิทยุ (ช้ันดาดฟ้า)  ค่ามาตรฐาน 400 ลักซ์  ค่าที่วัดได้ 441.50 ลักซ์ 
-  ห้องสมุด (ช้ันดาดฟ้า)  ค่ามาตรฐาน 400 ลักซ์  ค่าที่วัดได้ 577.00 ลักซ์ 

ห้องที่เหลือจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีห้องไหนได้มาตรฐานตามที่ก าหนดจากการวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง          
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามอัตราการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการ

เรียนการสอน การบริการ การบริหารและการสัญจร พบว่า อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์
รวมทั้งสิ้น 825 ตารางเมตร มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 (จ าแนกเป็น ห้องบรรยาย 
ร้อยละ 14.55 ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 25.45) รองลงมาคือใช้เพื่อการบริหาร ร้อยละ 30.91 ใช้ส าหรับบริการ ร้อยละ 23.64 
และ พ้ืนท่ีเพื่อการสัญจร ร้อยละ 5.45 

2. อัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นที่จากจ านวนช่ัวโมงที่มีการใช้ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ พบว่า ไม่มี
ห้องเรียนที่เป็นห้องบรรยาย ใช้ประโยชน์ตามเวลา ร้อยละ 70 แต่มีห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 มีอัตราการ
ใช้ประโยชน์ตามเวลา เกินมาตรฐาน ร้อยละ 50 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 20 ของห้องเรียนทั้งหมด และหาก
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จ าแนกตามความจุของห้องเรียน วิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน เกณฑ์มาตรฐานการใช้ห้องเรียน
ทฤษฎีและห้องปฏิบัติ ก าหนดอัตราการใช้ประโยชน์ตามความจุของห้องเรียน ร้อยละ 80 พบว่า ในปีการศึกษา 2558 มีเพียง
ห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ที่มีการใช้ประโยชน์ของห้องเรียนเกินมาตรฐานร้อย
ละ 80 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.68 และ 120.75 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 40 ของห้องเรียนทั้งหมด 

3. ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปรียบเทียบกับข้อก าหนดการใช้
อาคารของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีเพียงห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน เกินมาตรฐานร้อยละ 40 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.62 และ 59.07 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 40 
ของห้องเรียนทั้งหมด 

ผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ พบว่า อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพื้นที่ใช้ประโยชน์
ส าหรับการเรียนการสอน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีห้องเรียนส าหรับบรรยาย 2 ห้อง ห้องเรียน
ส าหรับปฏิบัติการ 3 ห้อง พบว่าห้องเรียนส าหรับปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 
3 ข้อ คืออัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นที่จากจ านวนช่ัวโมงที่มีการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และเป็นห้องที่มี
ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน 

 4. ค่าความสว่างของพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ห้องของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 3 
ประเภท คือ 1) ห้องประชุม ,ห้องบรรยาย  2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3) ห้องธุรการ ค่ามาตรฐานความส่องสว่างคือ  
300, 400 , 400 ลักซ์ ตามล าดับ จากการส ารวจพบว่ามีห้องที่ได้มาตรฐาน 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเอนกประสงค์ 3 (ช้ันใต้
ดิน) ห้องอาจารย์ (ช้ัน 1 ห้องเล็ก) ห้องสถานีวิทยุ ห้องสมุด หากพิจารณาห้องที่ไม่ได้มาตรฐานพบว่า ห้องที่มีค่าความเข้มของ
แสงสว่างห่างจากค่ามาตรฐานที่สุดคือ ห้องอาจารย์ (ช้ัน 2) ห้องอาจารย์/ธุรการ (ช้ัน 1) ห้องอาจารย์ (ช้ัน 1 ด้านใน) มีค่า
ความเข้มของแสงสว่างห่างจากค่ามาตรฐาน 251.75 ลักซ์ , 221.56 ลักซ์ และ 210.12 ลักซ์ ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดตารางการใช้ห้องควรพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่และเน้นหลักการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

 2. ควรปรับปรุงห้องที่มีการใช้ประโยชน์จากห้องบรรยาย และ ห้องปฏิบัติการน้อย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 3. ห้องที่มีค่าความเข้มของแสงสว่างห่างจากค่ามาตรฐานมากที่สุด 3 อันดับแรก เป็นห้องที่มีการใช้งานของบุคลากร
สม่ าเสมอ จึงควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และไล่ล าดับตามห้องที่มีความเข้มของแสงสว่างห่างจากค่ามาตรฐาน จากมาก
ไปหาน้อย ในการเพิ่มค่าความเข้มของแสงสว่าง อาจพิจารณาได้ 2 แนวทาง คือ 1 เพิ่มแสงที่ได้จากแสงธรรมชาติ 2 เพิ่มแสง
ประดิษฐ ์

 การพิจารณาแนวทางที่ 1 จะได้ในเรื่องของการเพิ่มแสงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพลังงานตามมา แต่ให้ระมัดระวังเรื่อง
ของความร้อนที่เข้ามาพร้องกับแสงสว่างเข้าโดยตรง 

 การพิจารณาแนวทางที่ 2 จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายทางพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยให้ยึดหลักการติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าตามต าแหน่งท่ีใช้งานจริง เลือกใช้โคมไฟ และหลอดไฟประสิทธิภาพสงู จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าลงไดม้าก 
แต่อย่างไรก็ดีให้พิจารณาค่าความเข้มของแสงสว่างให้ตรงกับค่ามาตรฐานให้มากที่สุด 
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การออกแบบเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ A 
Design for Learning Sustainable Design Technology: A Case Study of Bamboo Product Design 
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          บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน และเพื่อออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการ
เรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และอภิปรายผลโดยการบรรยายผลการวิจัยพบว่า
หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนค านึงถึงส่วนหลักๆ ของการออกแบบและการผลิต ดังนี้คือ 1) แนวคิดของผลิตภัณฑ์ยั่งยืน 2) 
การเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน 3) กระบวนการผลิตยั่งยืน และ 4) การก าจัดวัสดุเมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยแนวคิดแบบยั่งยืน ผู้ที่
ต้องการเรียนรู้หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืนที่สร้างขึ้น ไป
ใช้ในด้านการเรียนการสอนและน าไปต่อยอดการวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในสาขาอ่ืนๆ ได้ 
ค าส าคัญ: การออกแบบอย่างยั่งยืน, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบ 

 
ABSTRACT 

This research was aimed to study and integrate knowledge about sustainable design. The purposes 
of the study were to create a product design model based on sustainable design principles and to design 
a prototype of bamboo products by learning sustainable design technologies. The research design was 
discriptive research. The research found that sustainable design principles consider the main parts of the 
design process and production as follows 1) the concept of sustainable products design 2) sustainable 
materials selection 3) sustainable Manufacturing and 4) disposal of materials at the end of products’ life 
with a sustainable concept. Those interested in sustainable design can employ the created learning style 
of sustainable design technology for their teaching and learning, and further research in related fields of 
design in other areas.  
Keywords: sustainable design, products design, design  
 

บทน า  
สภาวะของสังคมโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และระบบธรรมชาติของ

โลก ซึ่งเราสามารถเห็นผลได้จากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ ผลกระทบต่างๆเหล่านี้เกิดจากการบริโภค
ที่เกินพอดี ผลอันเลวร้ายทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งหลายที่ขาด
การค านึงถึงผลที่ตามมา กองขยะที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญานที่ชัดเจนของการผลิตและการออกแบบโดยขาดการค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะตามมา เพราะความมุ่งหวังที่มีก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมุ่งเน้นไปที่ยอดขายของสินค้าเพียงอย่างเดียว (มนตรี เลา
กิตติศักดิ์, 2558) 

ปัญหาขยะผลิตภัณฑ์ได้เป็นท่ีสนใจมาขึ้นในวงกว้างรวมถึงแวดวงนักออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงเกิดแนวคิดการออกแบบ
ที่น่าจะมาช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหลาย ด้วยการรวมเอากระบวนการที่ยั่งยืน เข้ามาสู่กระบวนการออกแบบ ให้เป็นการ
ออกแบบที่ยั่งยืน (เรวัต สุขสิกาญจน์, 2555) แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ยั่งยืน (Sustainable Product Design) จึงกลายเป็น
แนวทางในการออกแบบที่นักออกแบบและผู้ประกอบการไม่สามารถมองข้ามได้ในการพัฒนาสินค้าและงานบริการ เพราะ
ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของสินค้าและผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ผู้บริโภคสินค้าใน
ปัจจุบันยังให้ความสนใจและความส าคัญในงานออกแบบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2558) 
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จากประเด็นเหล่านี้ ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีไม้ไผ่และไม้รวกในปริมาณมากที่สุดของประเทศ 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ยั่งยืน เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไมไ้ผ่ 
เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
สร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้อีกทางหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน 

 2. เพื่อออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน 

1.1 ส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน เช่น งานวิจัย หนังสือ ต าราทางวิชาการ และข้อมูล
ทางสถิติ  

1.2 เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงน ามารวบรวมเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน  

2.1 เช่ือมโยงแนวความคิดจากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน เพื่อด าเนินการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

2.1.1 ศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์  
2.1.2 วิเคราะห์การออกแบบ (โดยใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ยั่งยืน) 
2.1.3 ออกแบบรูปแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรม รวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ เอกสารงานวิจัย ต าราทางวิชาการ วรรณกรรม และ
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิค  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน  มี
ขั้นตอนดังน้ีคือ 
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  - ศึกษาหลักการออกแบบยั่งยืน 

  - ศึกษาวัสดุไม้ไผ่ส าหรับการออกแบบยั่งยืน   
  - ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ส าหรับการออกแบบยั่งยืน 

  - ศึกษาหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากแนวคิดออกแบบยั่งยืน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืนมีขั้นตอนดังนี้คือ 

  - วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การกลั่นกรองจากข้อมูลเอกสารต่างๆที่รวบรวมมา  
  - วิเคราะห์รูปแบบการออกแบบอย่างยั่งยืน 

  - วิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างยั่งยืน 

  - วิเคราะห์หลักการออกแบบอย่างยั่งยืน 

2 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน  มี
ขั้นตอนดังน้ีคือ 

  - วิเคราะห์หลักการออกแบบยั่งยืน 

  - วิเคราะห์วัสดุไม้ไผ่ส าหรับการออกแบบยั่งยืน   
  - ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ส าหรับการออกแบบยั่งยืน 

  - ศึกษาหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากแนวคิดออกแบบยั่งยืน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอย่าง

ยั่งยืน ผลการด าเนินงานการสร้างรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน และผลการออกแบบ
ต้นแบบผลิตจากไม้ไผ่โดยใช้รูปแบบจากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืนที่สร้างขึ้น ผลของการวิจัยแบ่งเป็น 3 
ส่วนคือ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน 2. ผลการสร้างรูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบ
อย่างยั่งยืน 3. ผลของการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน 

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ค านึงถึงความยั่งยืนเป็นหลักนั้นประกอบไปด้วยการส านึกถึงความยั่งยืนตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ 
รวมถึงผู้บริโภค ต่างต้องมีส่วนร่วมในการส านึกถึงความยั่งยืนจึงจะท าให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ยั่งยืนในประสบความส าเร็จ
อย่างแท้จริงได้ (Diegel et al., 2010) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมด้วย (Chiu and Chu, 2012; Ramani et al., 2010, and 

Zarandi et al., 2011) หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนค านึงถึงส่วนหลักๆของการออกแบบและการผลิต ดังนี้คือ 1. กรอบแนวคิด
ของผลิตภัณฑ์ยั่งยืน 2. การเลือกใช้วัสดุยั่งยืน 3. กระบวนการผลิตยั่งยืน และ 4. การท าลายที่ยั่งยืน  
 1.1 กรอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ยั่งยืน เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงมลภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีเกิดจากขยะ
วัสดุที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หมดอายุการใช้งานแล้วตัวบันจุภัณฑ์ไม่สามารถย่อยสลายได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะ
เป็นจ านวนมากที่ตามมา ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของสัตว์  และพืช โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เห็นได้ชัดจากเศษขยะ (Clark et al., 2009) กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน หมายถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ประกอบการ 
นักออกแบบ รวมถึงการกระตุ้นผู้บริโภคตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Azapagic et al., 2006 and Charter, 
1998) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 77 

 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของผลิตภณัฑ์ยั่งยืน 

 
 1.2 การเลือกใช้วัสดุยั่งยืน การเลือกใช้วัสดุเป็นหนึ่งในข้ันตอนหลักของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตผลติภณัฑ์ที่ยั่งยืน ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนการออกแบบที่ยั่งยืนมุ่งมั่นท่ี
จะให้ความส าคัญกับ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในขณะเดียวกันก็ให้ความสมดุล
ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Bovea and Vidal, 2004) 

การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบช้ินส่วน และการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจคัดเลือก
วัสดุไม่ควรค านึงถึงเพียงแต่ประสิทธิภาพการท างานท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้งานเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ดังนั้นการเลือกวัสดุอย่างยั่งยืนถือได้ว่าเป็นประเด็นปัญหาที่
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ เพื่อการหาทางเลือกที่ดีท่ีสุดที่ตรงกับความต้องการของผู้บรโิภค (Howarth and Hadfield, 
2006) 
 

ภาพที่ 3 การเลือกใชวัสดุยั่งยืน 
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 1.3 กระบวนการผลิตยั่งยืน นวัตกรรมและการออกแบบอย่างยั่งยืนไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่
เป็นการทบทวนวิธีท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สินค้าและ
บริการที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืนมากข้ึนและธุรกิจที่ต้องการมีหรือคงความสามารถในการแข่งขันจะต้องจัดการ
กับปัญหาเหล่านี้ให้ประสบความส าเร็จ การท าให้การผลิตมีความยั่งยืนมากขึ้นจ าเป็นต้องค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วน
ส าคัญ (Kaebernick et al., 2003 and Vezzoli et al., 2014) 

การน าข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลติภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของชีวิตผลิตภณัฑ์น าไปสูก่ระบวน
ทัศน์ใหม่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรูปแบบใหม่ของการคิด เครื่องมือและวิธีการใช้งานใหม่ๆ ในทุกๆ 
ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการพิจารณาเท่าเทียมกันกับความต้องการด้านราคา
และคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือและวิธีการออกแบบอย่างยั่งยืนท่ีพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Manzini and Vezzoli, 2003) 
 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการผลิตยั่งยืน 
  
 1.4 การท าลายที่ยั่งยืน กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ย่างยั่งยืน นั้นรวมไปถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต การบริโภค และการสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนถึงการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ กระบวนการสุดท้ายของวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์คือการก าจัดและย่อยสลาย หรือการน ากลับมาใช้ใหม่โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปจากเดิม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ประเภทหลักๆ ได้ดังนี้คือ การน ามาใช้ประโยชน์ซ้ า (Reuse) การแปลงสภาพวัสดุเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ การน า
วัสดุเดิมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ (Upcycling) 

Reuse หมายถึง การใช้ประโยชน์ซ้ า โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ เช่น เราใช้ถุงผ้าซ้ าหลายๆ ครั้ง 

Recycle หมายถึงการแปลงสภาพเศษวัสดุมาใช้งานใหม่ ส่วนใหญ่จะท าให้วัสดุนั้นๆ  มีคุณภาพที่แย่ลง เช่น การน า
พลาสติกมาหลอมละลายเพื่อน ากลับมาใช้อีกเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆ ไป พลาสติกที่ได้มักมีสีที่เข้มขึ้น และคุณสมบัติที่ลดลง 
และท้ายท่ีสุด 

Upcycling  กระบวนการแปลงสภาพวัสดุเหลือใช้ที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นวัสดุใหม่ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
คุณภาพสูงขึ้น สวยงามขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าที่สูงขึ้นด้วย เช่น การน าแผ่นไวนิลโฆษณาที่ไม่ใช้งานแล้วจาก
รถบรรทุกมาผลิตเป็นกระเป๋าแบรนด์ Freitag เป็นต้น 
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ภาพที่ 5 กระบวนการท าลายที่ยั่งยืน 
 

2. ผลการสร้างรูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงส่วนหลักๆของการออกแบบและการผลิต ได้แก่ 

กรอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ยั่งยืน (ภาพที่ 2) การเลือกใช้วัสดุยั่งยืน (ภาพที่ 3) กระบวนการผลิตยั่งยืน (ภาพที่ 4) และการ
ท าลายที่ยั่งยืน (ภาพท่ี 5) จึงน ามาสร้างรูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน ดังภาพท่ี 6 การออกแบบที่
ยั่งยืนคือการส านึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอนของการออกแบบและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
 

 
ภาพที่ 6 รูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน 
   

 3. ผลของการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน 
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 ไม้ไผ่มีโอกาสเป็นอย่างมากในการน ามาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เนื่องจากความพร้อมในการใช้งาน
อย่างแพร่หลาย ไม้ไผ่สามารถผลิตได้ทั้งในระบบหัตถกรรมและระบบอุตสาหกรรม ด้วยเหตุที่ไม้ไผ่มีจ านวนมากและราคาไม่
แพง ในด้านสภาพแวดล้อม และไม้ไผ่มีความเร็วในการเติบโตสูง ไม้ไผ่จึงถูกคาดว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่ง
อนาคต (Van der Lugt, 2008 and Lin, 2015) ไม้ไผ่สามารถน ามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท ตามแนวคิดการ
ออกแบบอย่างยั่งยืน 

   เมื่อน ารูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ส่งผลให้การออกแบบมีการ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการออกแบบและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสร้างแนวความคิดใน
การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต และการท าลายหรือย่อยสลายอย่างปลอดภัย โดยการออกแบบต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้มีแนวความคิดจากการใช้วัสดุธรรมชาติ โดยเลือกใช้ไม้ไผ่ ซึ่งจะสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ และผลติ
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน สามารถสรุปได้ว่า เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงความยั่งยืนเป็น

หลัก ซึ่งประกอบไปด้วยการส านึกถึงความยั่งยืนตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภค ต่าง
ต้องมีส่วนร่วมในการส านึกถึงความยั่งยืนจึงจะท าให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ยั่งยืนในประสบความส าเร็จอย่างแท้จริงได้  

การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมด้วย หลักการออกแบบอย่างยั่งยืนค านึงถึงส่วนหลักๆ 
ของการออกแบบและการผลิต ดังนี้คือ 1. แนวคิดของผลิตภัณฑ์ยั่งยืน 2. การเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน 3. กระบวนการผลิตยั่งยืน 
และ 4. การก าจัดวัสดุเมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยแนวคิดแบบยั่งยืน   

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน หมายถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค และการสร้าง
คุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็น การลดขั้นตอนกระบวนการผลิตที่อาจช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานในทางอ้อม การใช้
วัสดุท้องถิ่นก็สามารถลดขั้นตอนการขนส่งได้ หรือการสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวิธีใด สิ่งส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกจิตส านึกเรื่องแนวคิดของการออกแบบอย่างยั่งยืนให้กับ
ผู้ประกอบการ นักออกแบบ รวมถึงการกระตุ้นผู้บริโภคตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบช้ินส่วน และการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจคัดเลือก
วัสดุไม่ควรค านึงถึงเพียงแต่ประสิทธิภาพการท างานท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้งานเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ดังนั้นการเลือกวัสดุอย่างยั่งยืนถือได้ว่าเป็นประเด็นปัญหาที่
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ เพื่อการหาทางเลือกที่ดีท่ีสุดที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

การน าข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลติภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของชีวิตผลิตภณัฑ์น าไปสูก่ระบวน
ทัศน์ใหม่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรูปแบบใหม่ของการคิด เครื่องมือและวิธีการใช้งานใหม่ๆ ในทุกๆ 
ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการพิจารณาเท่าเทียมกันกับความต้องการด้านราคา
และคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือและวิธีการออกแบบอย่างยั่งยืนท่ีพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน นั้นรวมไปถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค และการ
สร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนถึงการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ กระบวนการสุดท้ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์คือการ
ก าจัดและย่อยสลาย หรือการน ากลับมาใช้ใหม่โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปจากเดิม 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ในปัจจุบันการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) มีบทบาทอย่างสูงต่อแวดวงการเรียนการสอนด้าน

ออกแบบและอาชีพนักออกแบบ ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงสิ่งพิมพ์ โดย
หัวใจหลักของการออกแบบอย่างยั่งยืนก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ของการใช้อย่างสูงสุด ไม่
ว่าจะเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร, การน ากลับมาใช้ใหม่, หรือแม้แต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลก
ให้น้อยท่ีสุด เพราะทุกวันน้ีจ านวนประชากรของโลกมีตัวเลขท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ านวนทรัพยากรของโลกใบนี้กลับ
มีปริมาณที่ลดลง ดังนั้น ขบวนการคิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสมดุลย์ให้
เกิดขึ้นบนโลกใบนี ้

รูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืนที่สร้างขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนด้านการ
ออกแบบ เพื่อเป็นกลยุทธในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการได้เป็นอย่างดี การน าแนวคิดการออกแบบ
อย่างยั่งยืน มาผนวกเข้ากับงานออกแบบให้ครบในทุกข้ันตอนของการออกแบบและการผลิต นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแล้ว ยังสามารถสร้างจุดขายให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจน ารูปแบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืนที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้กับ
วัสดุชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยไมม่ีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม รูปแบบ
การเรียนรู้จากเทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืนยังสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และ
ผู้ประกอบการ เพื่อสามารถน าหลักการไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในอนาคตได้อีกด้วย  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในช้ันเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ใน

รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการ
น าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา โปรแกรมวิชา
วิศวกรรมโลจีสติกส์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จ านวน 193 คน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแบ่งออกเป็น 6 หน่วยได้แก่ 
หน่วยที่ 1 การแปลงหน่วย, หน่วยที่ 2 ระบบแรง, หน่วยที่ 3 โมเมนต์ของแรง, หน่วยที่ 4 การสมดุลของแรง, หน่วยที่ 5 
โครงสร้าง และหน่วยที่ 6 แรงกระท าเป็นบริเวณ ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือหน่วยที่ 6 ส่วนหน่วยที่ 5 นักศึกษาได้
คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนน้อยสุด 2) ผลของการใช้โปรแกรมช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมก่อน และหลังได้รับการสอน นักศึกษาท่ีได้รับการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีระดับคะแนนหลัง
ได้รับการสอนสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการสอน ซึ่งผลได้ได้นั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 3) จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนนักศึกษามีความเห็นต่อ
การใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจ  

จากผลที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมช้ีให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นท้ังยังส่งผลต่อเจตคติในการเรียนให้ดีขึ้นด้วย 
ค าส าคัญ: กลศาสตร์วิศวกรรม, โปรแกรมช่วยสอน 
 

ABSTRACT 
 This research is a study in the classroom. The objective is to 1) study a result of the apply Computer 
Assisted Programs for a Teaching in course engineering Mechanics in a Faculty of Industrial and Technology. 
ChiangRai Rajabhat University and 2) study the implementation of Computer Assisted Programs in the course 
in mechanical engineering. The target group of students from engineering program's logistics Computer 
Assisted Programs is divided into 6 units: Unit 1 and Unit conversion, unit 2 forces system, Unit 3 moment 
of force, Unit 4 of the equilibrium of forces, units 5 structure and Unit 6 distributed forces. The results 
showed that: 1) Computer Assisted Programs for course in mechanical engineering, computer assisted 
instruction unit 1 is most effective. Followed by the Unit 6 and Unit 5 students on test scores during and 
after the minimum 2) the effect of using the Computer Assisted Programs for courses in mechanical 
engineering before and after a Students who were taught by using Computer Assisted Programs teaching 
grade after being taught higher scores, shows that students have taught by using Computer Assisted 
Programs instruction has improved academic performance 3) The study the implementation of Computer 
Assisted Programs to help teach students to use feedback to help the teachers in moderate to satisfactory.  
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From these results it is concluded that the use of computer program learning assisted instruction 
course in mechanical engineering, Shows that the improved learning also affect the idea of learning better 
from the beginning. 
Keywords: Engineering Mechanics, Computer Assisted Programs 
 

บทน า 
  จากสถิติการสอนในกระบวนวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics; EGN2105) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวน 
194 คน โดยแบ่งเป็น นักศึกษาโปรแกรมวิชา การจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี) จ านวน 63 คน สอบไม่ผ่านจ านวน 23 คน 
(ติด F) , นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมการจัดการ (วศ.บ. 3ปี) จ านวน 60 คน สอบไม่ผ่านจ านวน 47 คน และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจีสติกส์ (วศ.บ. 2, 3ปี)  จ านวน 67 คน สอบไม่ผ่านจ านวน 20 คน โดยรวมทั้งหมดแล้วมีนักศึกษาที่
ตกในรายวิชานี้ทั้งหมด 91 คน จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานี้มีเกณฑ์ที่สอบไม่ผ่านสูง ซึ่งโดยปกติการเรียนการ
สอนในวิชานี้ ผู้สอนจะก าหนดให้นักศึกษามีการเตรียมตัวอ่านเนื้อหาในหัวข้อท่ีจะเรียนในสัปดาห์ถัดไปก่อนเมื่อเข้าช้ันเรียนฟัง
ค าบรรยายและดูตัวอย่างประกอบจากผู้สอน แล้วซักถามข้อสงสัย จากนั้นจะให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในช้ันเรียนส่วนหนึ่ง 
และเป็นการบ้านเพื่อที่จะส่งในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งผู้สอนจะมาเฉลยแบบฝึกหัดและแสดงวิธีการในการท าในสัปดาห์ต่อมา และ
ผู้สอนได้ท าการสอบย่อยรายบุคคลในห้องเรียนเมื่อเรียนเสร็จหัวข้อน้ันไปแล้ว จากประสบการณ์ในการสอนในรายวิชานี้ผู้สอน
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเนื้อหาซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในการค านวณ ส่งผลให้เด็กท าแบบฝึกหัด และการ
สอบได้คะแนนน้อย ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการใช้โปรแกรมเฉพาะทางด้านกลศาสตร์วิศวกรรม เข้ามาช่วยในการ
สอน ซึ่งจะมีการสอดแทรกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อกับเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้โดยการให้นักศึกษา
เรียนทฤษฎีแล้วมาท าแบบฝึกหัดเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของเนื้อหาในบทต่างๆที่เรียน ก็จะมีการให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมมาใช้โดยการน าเอาผลจากการท าแบบฝึกหัดมาป้อนค่าในโปรแกรมเพื่อให้เห็นภาพจริงเวลาน าไปใช้จริงและจะท าให้
นักศึกษาน าความรู้ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมไปใช้งานจริงได้ ทดสอบหาผลที่ได้จากการท าแบบฝึกหัด มีความคลาดเคลื่อน
หรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่  

จากปัญหาที่กล่าวมานั้นทางผู้วิจัยเห็นว่าถ้าน าโปรแกรมมาช่วยในการอธิบายหลกัการจะท าให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในเนื้อหา และพัฒนาทักษะในการเข้าใจในรายวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพได้แก่ 

1. แบบฝึกหัดและการทดสอบที่ผู้วิจัยสร้าง 

- ก าหนดหัวข้อท่ีจะใช้โปรแกรมในการช่วยสอนได้แก่การแปลงหน่วย ระบบแรง โมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรง 
โครงสร้าง และแรงกระท าเป็นบริเวณ  

- สร้างแบบฝึกหัดที่ตรงกับโปรแกรมในการช่วยสอนทุกครั้ง  
- ตรวจเช็จการใช้โปรแกรมในการช่วยสอนของนักศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับผลการค านวณตรวจเช็คแบบฝึกหัด

ของนักศึกษาว่ามีการท าถูกต้องมากน้อยแค่ไหน 

2. แบบสอบถามนักศึกษาต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอน 

 - ตั้งหัวข้อท่ีต้องการจากนักศึกษา 

 - ท าการออกแบบในรูปของแบบสอบถาม 

 - ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามในหน่วยต่างๆ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบฝึกหัดและการทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้นตอนดังนี้ 
- ก าหนดคะแนนมาเรียนคะแนนแบบฝึกหัดให้นักศึกษาทราบ 

- ท าแบบฝึกหัดทุกครั้งในขณะเรียน และหลังท าการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 

- ให้นักศึกษาใช้โปรแกรมและน าค่าที่ได้จากการทดสอบมาป้อนค่าหรือออกแบบลงในโปรแกรมและท าการทดสอบ
ผลโดยการเปรียบเทียบกับผลการค านวณ 

- ตรวจเช็คแบบฝึกหัดของนักศึกษาว่ามีการท าถูกต้องมากน้อยแค่ไหน 

- การให้คะแนนทุกครั้ง และแจ้งคะแนนให้ทราบ 

- ตรวจเช็คคะแนนผลสอบกลางภาค และปลายภาค 

- สรุปผลคะแนนท่ีได้รวมกันทั้งหมด 

- วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเพื่อสรุปและรายงาน 

2. แบบสอบถามนักศึกษาต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอน 

- สรุปผลคะแนนท่ีได้รวมกันท้ังหมด 

- วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเพื่อสรุปและรายงาน 

เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
1. แผนการสอน โดยท าการเพิ่มการใช้โปรแกรมที่ตรงกับหัวข้อที่เรียนเข้าไปในตอนท้ายของสัปดาห์ที่มีการเรียนการ

สอน 

2. แบบฝึกหัดที่ได้จากการค านวณ และการวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรม ทั้งในคาบที่เรียน และการบ้าน 

3. แบบทดสอบในการใช้โปรแกรมของหน่วยต่างๆ โดยจะก าหนดการทดสอบย่อยหลังจากการเรียนในหัวข้อจบลง 

4.ใบบันทึกการให้คะแนน  
5. คอมพิวเตอร์ 
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

7. แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
1.การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้โปรแกรมช่วยสอนในขณะเรียนและหลังเรียนแบบประเมินคะแนนในหน่วยย่อย 6 

หน่วย พร้อมทั้งสรุปรายงานการศึกษารายกรณีซึ่งเป็นการประเมินโดยผู้วิจัย 6 หน่วย โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น โดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้ง 

 2.การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเรียนการใช้โปรแกรมช่วยสอนและหลังเรียนเสร็จทั้ง 6 หน่วย แบบประเมินที่สร้างขึ้น โดย
ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้ง 

3.  แบบทดสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เป็นการวิเคราะห์จากผลคะแนนที่ได้จากการสอบกลางภาค 
และปลายภาค รวมทั้งหมด 2 ครั้ง 

4.  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เรียน 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาโปรแกรมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

ขอบเขตของเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในช้ันเรียนที่มุ่งเน้นศึกษาผลของการใช้โปรแกรมช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม 

 ตัวแปรอิสระ  
        ได้แก่ การใช้โปรแกรมช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมในการเรียนการสอน 

 ตัวแปรตาม  
        ได้แก่ ความรู้ ความสามารถทางการค านวณในรายวิชากลศาสตรว์ิศวกรรม และความคิดเห็นของนักศึกษา 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการสอนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยการใช้โปรแกรมช่วยสอน  ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 

ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
1. ผลการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงราย  
ในการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชียงราย ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยแบ่งหน่วยของโปรแกรมช่วยสอนออกเป็น 6 หน่วยดังน้ี 
หน่วยท่ี 1 การแปลงหน่วย 
หน่วยท่ี 2 ระบบแรง  
หน่วยท่ี 3 โมเมนต์ของแรง  
หน่วยท่ี 4 การสมดุลของแรง  
หน่วยท่ี 5 โครงสร้าง  
หน่วยท่ี 6 แรงกระท าเป็นบริเวณ  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ในหน่วยต่างๆ ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการ ในปีการศึกษา 2560 (ระหว่างเรียนและหลังเรียน) 

 

หน่วยที ่
คะแนนจากการท าแบบทดสอบคิดเป็นร้อยละ 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

63.53 
46.87 
38.66 
43.24 
35.39 
60.95 

61.28 
44.53 
36.17 
41.82 
33.72 
58.51 

คะแนนเฉลี่ย 48.10 46.00 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าหน่วยที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงสุด
คือ 63.53% และ 61.28% ตามล าดับ แสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือ
หน่วยที่ 6 มีคะแนนอยู่ระหว่าง 60.95% และ 58.51% ส่วนหน่วยที่ 5 นักศึกษาได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนและหลังเรียนน้อยสุดคือ 35.39% และ 33.72% ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 ผลของการใช้โปรแกรมช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนได้รับการสอนและคะแนนหลังได้รับการ
สอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ผลทางการเรียน ก่อนสอน หลังสอน 
คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

100 
30.21 
8.34 

100 
56.76 
6.95 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีระดับคะแนน
หลังได้รับการสอนสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการสอน เมื่อพิจารณาคะแนนก่อนได้รับการสอน นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 30.21 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 8.34 และเมื่อพิจารณาคะแนนหลังได้รับการสอนนักศึกษาได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 56.76 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 6.95 ซึ่งผลได้ได้นั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น โดยอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนของรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการ ใน
ปีการศึกษา 2560 (หลังมีการใช้โปรแกรมช่วยสอน) 

 
 ความถี่คิดเป็นร้อยละของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
ช่วงคะแนน 2560 
80-100 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
น้อยกว่า 50 
จ านวนที่ผ่าน 
 

2.59 
6.21 
8.80 
12.43 
17.09 
13.47 
11.39 
27.97 
72 
 

 
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าช่วงคะแนนจากการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมนั้นในช่วงคะแนนตั้งแต่ 60-100 ในปี

การศึกษา 2560 นั้นเพิ่มขึ้น และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านในรายวิชานี้เพิ่มเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาขึ้นคิดเป็น 72 
เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาท้ังหมด 

2. ความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
ผลของความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม โดยวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น 6 หน่วย ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 
 
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมในหน่วยที่ 1 เรื่องการแปลงหน่วย ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการ
จัดการในปีการศึกษา 2560 
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นักศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ช่ ว ง ป ร ะ ม า ณ
ค่าเฉลี่ย 

ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 193 3.72 0.95 3.61-4.37 
น่าพอใจ - 

ด ี
 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม ในหน่วยท่ี 1 เรื่องการแปลงหน่วยนั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 และเมื่อประมาณค่าเฉลีย่ 

มีค่าตั้งแต่ 3.61 ถึง 4.37 แสดงว่านักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับน่าพอใจถึงดี 
ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมในหน่วยที่ 2 เรื่องระบบแรง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการในปี
การศึกษา 2560 
 

นักศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ช่ ว ง ป ร ะ ม า ณ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 193 3.21 1.12 2.97-3.43 
ปานกลาง-น่า
พอใจ 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมในหน่วยท่ี 2 เรื่องระบบแรง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 และเมื่อประมาณค่าเฉลี่ย มีค่า
ตั้งแต่ 3.07 ถึง 3.43 แสดงว่านักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจ 

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมในหน่วยท่ี 3 เรื่องโมเมนต์ของแรง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการ
ในปีการศึกษา 2560 
 

นักศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ช่ ว ง ป ร ะ ม า ณ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 193 3.14 1.33 2.86-3.39 
ปานกลาง-น่า
พอใจ 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมในหน่วยที่ 3 เรื่องโมเมนต์ของแรง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33 และเมื่อประมาณ
ค่าเฉลี่ย มีค่าตั้งแต่ 2.86 ถึง 3.39 แสดงว่านักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจ 

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมในหน่วยที่ 4 เรื่องการสมดุลของแรง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการ
จัดการในปีการศึกษา 2560 
 

นักศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ช่ ว ง ป ร ะ ม า ณ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 193 2.78 1.75 2.56-3.07 
ปานกลาง-น่า
พอใจ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 89 

 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมในหน่วยที่ 4 เรื่องการสมดุลของแรง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.75 และเมื่อประมาณ
ค่าเฉลี่ย มีค่าตั้งแต่ 2.56 ถึง 3.07 แสดงว่านักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจ 

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมในหน่วยที่ 5 เรื่องโครงสร้าง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการในปี
การศึกษา 2560 
 

นักศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ช่ ว ง ป ร ะ ม า ณ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 193 3.51 1.91 3.15-4.08 น่าพอใจ - ด ี

 
 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมในหน่วยท่ี 5 เรื่องโครงสร้าง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.91 และเมื่อประมาณค่าเฉลี่ย มีค่า
ตั้งแต่ 3.15 ถึง 4.08 แสดงว่านักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับน่าพอใจถึงดี 
ตารางที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมในหน่วยที่ 6 เรื่องแรงกระท าเป็นบริเวณ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการ
จัดการในปีการศึกษา 2560 
 

นักศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ช่ ว ง ป ร ะ ม า ณ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 193 3.22 1.57 2.83-3.58 
ปานกลาง-น่า
พอใจ 

 
 จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมในหน่วยท่ี 6 เรื่องแรงกระท าเป็นบริเวณ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.57 และเมื่อประมาณ
ค่าเฉลี่ย มีค่าตั้งแต่ 2.83 ถึง 3.58 แสดงว่านักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจ 

 และเมื่อพิจารณาระดับความคดิเห็นตอ่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยรวม
ทุกหน่วยของการในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ผลดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยรวมทุกหน่วย  ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจีสติกส์ และการจัดการในปี
การศึกษา 2560 
 

นักศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ช่ ว ง ป ร ะ ม า ณ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 193 3.34 1.25 2.98-3.77 
ปานกลาง-น่า
พอใจ 

  
 จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมโดยรวมทุกหน่วย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 และเมื่อประมาณค่าเฉลี่ย มีค่าตั้งแต่ 2.98 ถึง 
3.77 แสดงว่านักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจ 
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 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชียงราย ซึ่งผู้วิจัยแบ่งหน่วยของโปรแกรมช่วยสอนออกเป็น 6 หน่วย ผลปรากฏว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยที่ 
1 มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือหน่วยที่ 6 มีคะแนนอยู่ระหว่าง 60% และ 50% ส่วนหน่วยที่ 5 นักศึกษาได้คะแนนจาก
การท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนน้อยสุดคือ 45% และ 39% ตามล าดับ 
  ในส่วนของผลของการใช้โปรแกรมช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมก่อน และหลังได้รับการสอน นักศึกษาที่
ได้รับการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีระดับคะแนนหลังได้รับการสอนสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการสอน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคะแนนก่อนได้รับการสอน นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
30.21 และเมื่อพิจารณาคะแนนหลังได้รับการสอนนักศึกษาได้คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 56.76 ซึ่งผลที่ได้นั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาท่ี
ได้รับการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 
 2. จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการน าโปรแกรมช่วยสอนมาใช้ในการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยรวมของทุก
หน่วย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 และเมื่อประมาณค่าเฉลี่ยมีค่าตั้งแต่ 2.98 ถึง 3.77 แสดงว่า
นักศึกษามีความเห็นต่อการใช้โปรแกรมช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจ 
 การใช้โปรแกรมช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการใช้ โปรแกรมช่วยสอนมีผล
ต่อการเรียนรู้และน าไปใช้ของนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการสื่อความหมายให้นักศึกษาเข้าใจได้เป็นอย่างดี และ
มีแบบฝึกหัดช่วยเสริมให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาจเป็นผลให้นักศึกษาสามารถท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ ชาตรี เกิดธรรม (2542: บทคัดย่อ) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม 
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมดูได้จากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบของนักศึ กษาท าได้ดี แสดงว่า 
บทเรียนนั้นสื่อความหมายไดด้ี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับหลักการ การเรียนรู้, การบูรณาการ, การเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
การประเมินผล โดยการใช้โปรแกรมช่วยสอน ในทางตรงกันข้ามถ้านักศึกษาท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบไม่ได้ต้องปรับปรุง 
แสดงว่า บทเรียนนัน้สื่อความหมายได้ไม่ดี ต้องมีการปรับปรุง  
ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจีสติกส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้นก่อนได้รับการสอนและหลังได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่อง การแปลง
หน่วย, ระบบแรง, โมเมนต์ของแรง, การสมดุลของแรง, โครงสร้าง และ แรงกระท าเป็นบริเวณ ปรากฏว่าหลังได้รับการสอน
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนที่
นักศึกษาต้องเรียนด้วยตนเอง สอดคล้องกับ นพพร ศรีทองอินทร์ (2541: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่าการใช้โปรแกรมช่วยสอนนั้น
เป็นการสร้างการเรียนรูต้ามขั้นตอนและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จรงิ เนื่องจากผู้เรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ทันทีท าให้มีการตอบสนองจากคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่าในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมท าให้นักศึกษาท่ีเรียนเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น  
 ส่วนการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อการเรียนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยการใช้โปรแกรมช่วยสอนนั้น กลุ่ม
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางถึงน่าพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
นักศึกษามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น สามารถควบคุมวิธีการและหลักของการค านวณได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งจะสามารถย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่องได้ในทันที ท าให้นักศึกษามีความรู้สึกประสบความส าเร็จในการเรียน เกิดก าลังใจ 
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และสิ่งที่ท าให้ตนเองประสบความส าเร็จ  

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ก่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็น
ได้จากผลการวิจัย ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุน หรือให้ความสนใจกับการพัฒนาและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนให้มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลทางการเรียนโดยการใช้โปรแกรมช่วยสอนอื่นๆ หรืออาจเปรียบเทียบในด้าน
เวลาที่มีการใช้โปรแกรมช่วยสอน 
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    2. ท าการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นใช้เองในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อท่ีจะได้เป็นสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
จากการศึกษาปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟของกลุ่ม วิสาหกิจแปรรูปพืชเมืองหนาวดอยช้างมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟ โดยได้ท าการทดลองโดยการชงกาแฟเกรดต่างๆตามปริมาณที่ก าหนดแล้วท า
การให้ระดับคะแนนจากการชิมน้ ากาแฟ แล้วน้ าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติของน้ ากาแฟที่ ได้ โดยใช้
วิธีการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละเกรดและใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง(Design of Experiments) เพื่อวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสี่ทาง (Four-Way Analysis of Variance) 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับรสชาติน้ ากาแฟจาการทดลองชงกาแฟของเกรด AA B และY จ านวน 108 แก้ว 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการหาค่าเฉลี่ยในช่วงที่ก าหนดได้ช่วงค่าเฉลี่ยของรสชาติน้ ากาแฟดีที่สุด 3 ช่วงคือ เกรด B ระดับการคั่ว
เข้ม ในช่วง 10-15 บดละเอียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 , เกรด Y ระดับการคั่วเข้ม ในช่วง 10-15 บดละเอียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 , 
เกรด AA ระดับการคั่วเข้ม ในช่วง 10-15 บดละเอียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 ตามลับ และใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติโดยใช้ค่า
ระดับความเชื่อมั่นท่ี   ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับรสชาติน้ ากาแฟมากที่สุด คือ ระดับการคั่วกาแฟ ปริมาณที่ใช้ในการชง และการ
บดเมล็ดกาแฟคั่ว ตามล าดับและปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟคือ เกรดกาแฟ 
ค าส าคัญ: เมล็ดกาแฟคั่ว, รสชาติของน้ ากาแฟ 
 

ABSTRACT 
 The study of the quality of coffee beans Doi Chang Winter Vegetable Processing Enterprise is to 
study the factors affecting the taste level of coffee. The experiment was conducted by the coffee grade of 
the given amount and the level of taste of coffee. The information was analyzed for factors that affect the 
taste of coffee Fourth-way analysis of variance. 

The study on the factors affecting the coffee taste level of 108 coffee cups of AA and B grade were 
used to determine the average value of coffee taste. 3 grades are B grade. The level of dark roasting in the 
range of 10-15 grits is average to 4.3 point Y grade is 10-15 fine grind. The average is 4.1, grade AA. 10-15 
range each letter has an average 3.8 based on confidential and used for statistical analysis using the level 
of confidence. The most important factor affecting coffee taste is the level of coffee roasting amount of 
brewing and roasted coffee beans. Respectively, and the factors that did not affect coffee taste were coffee 
grade 
Keywords: Roasted Coffee Beans, Taste of Coffee 
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บทน า 
  กาแฟถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคคนไทย สังเกตได้จากผู้คนมักมีแก้วกาแฟถืออยู่ใน
มือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม สะท้อนถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนสมัยใหม่ที่มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น กาแฟไม่ได้
เป็นเครื่องดื่มเพื่อคลายง่วงเหมือนในอดีตเท่านั้น ปัจจุบันเรามักพบเห็นร้านกาแฟอยู่ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ
โบราณ ร้านกาแฟสดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมไปถึงร้านกาแฟพรีเมี่ยมทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มจ านวนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมาแม้ว่าผู้บริโภคชาวไทยนิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นแต่อัตราการบริโภคกาแฟเฉลี่ยของคน
ไทยมีเพียง 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่นิยมดื่มกาแฟ จึงท าให้ธุรกิจกาแฟใน
ประเทศไทยมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีกมาก ปัจจัยที่ส าคัญที่ต้องค านึงก็คือคนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ วัยท างาน และคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง เพราะกาแฟสดมีกลิ่นหอมรสชาติที่หลายหลายและราคาที่
แตกต่างกันออกไปตามเกรดของกาแฟโดยจะมีมาตรฐานการแบ่งเกรดเมล็ดกาแฟออกเป็น  3 เกรด 1.เกรด A มีขนาดเมล็ด
ตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีสีเขียวอมฟ้า มีเมล็ดแตกหักไม่สมบูรณ์หรือมีขนาดเมล็ดเล็กกว่า  5.5มิลลิเมตร ไม่เกินร้อยละ 

13% มีเมล็ดเสียหรือเช้ือราที่มีสีผิดปกติไม่เกิน 1.5% ความช้ืนไม่เกิน 13% 2.เกรด X มีลักษณะและคุณภาพเหมือนเกรด A 

ยกเว้นสีซึ่งจะมีสีแตกต่างไปจากสีเขียวอมฟ้าหรือมีสีน้ าตาลอมแดง 3.เกรดY มีลักษณะเมล็ดแตกหักกลมเล็กๆที่สามารถลอด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 12.5 หรือขนาด 5.5 มิลลิเมตร ได้มีสีเขียวอมฟ้า สิ่งเจือปนไม่เกิน 0.5% และความช้ืนไม่เกิน 13% ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาในเรื่องปัจจัยของคุณภาพกาแฟที่มีผลต่อระดับรสชาติกาแฟที่ได้จากการแบ่งเกรดเมล็ด
กาแฟ เพื่อท าการวิเคราะห์ว่าเกรดของเมล็ดกาแฟมีราคาที่เหมาะสมกับเกรดเมล็ดกาแฟต่างๆหรือไม่ 

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงประสงที่จะท าการศึกษาถึงปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผต่อระดับรสชาติของน้ า
กาแฟที่ได้หรือไม่โดยได้จากการแบ่งเกรดของเมล็ดกาแฟและท าการชงกาแฟแล้วท าการชิมรสชาติจากผู้เช่ียวชาญว่ากาแฟ
เกรดไหนมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟที่ได้หรือไม่โดยได้จากการแบ่งเกรด
ของเมล็ดกาแฟและท าการชงกาแฟแล้วท าการชิมรสชาติจากผู้บริโภคว่ากาแฟเกรดไหนมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผลต่อ 

ระดับรสชาติของน้ ากาแฟที่ได้หรือไม่โดยได้จากการแบ่งเกรดของเมล็ดกาแฟและท าการชงกาแฟแล้วท าการชิมรสชาติจาก
ผู้เช่ียวชาญว่ากาแฟเกรดไหนมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไร  โดยสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาวิเคราะห์โดยวิธี ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่งมีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

2.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของเมล็ดกาแฟคั่ว 

3.รวบรวมทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อเมล็ดกาแฟคั่ว พร้อมทั้งศึกษาถึงวิธีการชง
การแฟและวิธีการชิมกาแฟ 

4.ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการคัดแยกเกรดกาแฟ 

5.เลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีสนใจศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
งานวิจัยนี้ศึกษาในเรื่องปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟที่มีผลต่อระดับของน้ ากาแฟ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟ  โดยท าการศึกษา  ณ  กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปพืชเมืองหนาวดอย
ช้างกาแฟดอยหมอก  ต.วาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย ซึ่งจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณภาพและลักษณะของเมล็ดกาแฟเกรด
ต่างๆ และทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของระดับรสชาติของน้ ากาแฟที่ได้ ว่าน้ ากาแฟมีระดับรสชาติที่เหมาะสมกับราคา
ของเกรดกาแฟ 
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 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพื่อศึกษาข้อมูล
โดยละเอียดเพื่อน ามาท าการวิเคราะห์  
 ข้อมูลปฐมภูมิ   ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกเกรดเมล็ดกาแฟคั่วของดอยหมอก 

 การท าการทดสอบเก็บข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการปฏิบัติงานของทางบริษัทในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวการเก็บ
รักษา การคัดแยกเกรดกาแฟและการคั่วเมล็ดกาแฟของวิสาหกิจแปรรูปพืชเมืองหนาวดอยช้าง จนถึงวิธีการชงกาแฟ โดย
รายละเอียดของค าถามต่างๆครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
 - ประเภทและลักษณะของเมล็ดกาแฟ 

 - ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา 

 - ขั้นตอนกระบวนการคัดแยกเกรดเมล็ดกาแฟคั่ว 

- ขั้นตอนการคั่วเมล็ดกาแฟและการชงกาแฟ 

ข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ช่วยในการสนับสนุนงานวิจัยอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากข้อมูลปฐมภูมิ การศึกษานี้ได้
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งทุติยภูมิ ดังนี้ 
- หนังสือ บทความ งานวิจัย และ วารสารเชิงวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตกาแฟ 

- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิธีการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. รวบรวมข้อมูล คือ การจัดแบ่งกลุ่มเกรดกาแฟและท าการชงกาแฟตามมาตรฐานและตัวแปรที่ได้แบ่งใช้ในการชง
เหมือนกันทุกเกรด 

2. วิเคราะห์ข้อมูลคือ ได้จากการชิมรสชาติของกาแฟในเกรดต่างๆแล้วน ามาวิเคราะห์โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนหรือ
แบบประเมินการให้คะแนน 

3.   เปรียบเทียบผลลัพธ์คือ ได้จากการวิเคราะห์จากการชิมรสชาติของน้ ากาแฟของแต่ละคนแล้วน ามารวบรวมคะแนน
เปรียบเทียบว่ารสชาติของแต่ละเกรดแตกต่างกันอย่างไร 

4.   สรุปผลและเสนอแนะคือ ได้ผลการทดลองจากการชิมรสชาติของน้ ากาแฟแล้วท าการสรุปและเสนอแนะ 
  

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟจากดอยช้าง โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 เกรด ได้แก่ เกรดกาแฟในเกรด AA , B และY และจัดระดับการคั่วออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ คั่วเข้ม คั่วกลาง และคั่ว
อ่อน ของแต่ละเกรด จัดระดับการบดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ละเอียดมาก ละเอียดปานกลางปริมาณผงกาแฟที่ใช้ในการชงมี 
2 แบบ คือ 10 กรัม และ 15 กรัม  การทดสอบชิมรสชาติน้ ากาแฟจะท าการชิมอย่างละ 3 ครั้ง รวมจ านวน 108 แก้วผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัย และแปรความหมายตามล าดับดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการให้ระดับคะแนนจากการชิมน้ ากาแฟ 

ตารางที่ 1 การให้คะแนนรสชาติโดยรวมของกาแฟเกรด AA , B , Y ตามระดับที่ได้ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการใช้เทคนิค (Four factor ANOVA) ที่มีผลต่อระดับรสชาติน้ ากาแฟ 

วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิค(Four factor ANOVA) ที่มีผลต่อ 

ตารางที่ 2 แสดงการหาค่าเฉลี่ยของเกรด AA B และ Y 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ละเอียด หยาบ ค่าเฉลี่ย 

เกรด ระดับ 10 g 15 g 10 g 15 g ละเอียด หยาบ 

 

AA 

อ่อน 1.0,2.0,1.0 1.5,2.0,1.5 1.5,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5 1.5 1.3 

กลาง 2.5,3.0,2.0 3.5,4.0,3.5 2.5,1.5,2.0 2.5,2.5,4.0 3.1 2.5 

เข้ม 4.0,4.0,3.0 3.0,4.0,5.0 3.0,2.5,2.0 2.5,3.5,3.5 3.8 2.8 

 

B 

อ่อน 1.5,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5 1.0,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5 1.4 1.3 

กลาง 2.0,1.5,2.0 4.5,4.0,3.0 2.0,2.0,1.5 2.5,2.5,2.5 2.8 2.2 

เข้ม 4.5,4.0,3.0 4.0,4.5,5.0 2.5,3.5,3.0 3.0,4.0,3.5 4.3 3.3 

 

Y 

อ่อน 2.0,1.5,1.5 2.5,2.0,2.0 2.0,1.5,1.5 1.5,1.5,1.5 1.9 1.5 

กลาง 2.5,2.0,3.0 3.0,3.0,3.0 2.5,2.0,2.0 2.5,2.5,3.5 2.8 2.5 

เข้ม 4.0,4.0,3.5 5.0,4.0,4.5 3.0,2.5,2.5 4.0,3.0,3.0 4.1 3.0 

 

  ละเอียด หยาบ ค่าเฉลี่ย 

เกรด ระดับ 10 g 15 g 10 g 15 g ละเอียด หยาบ 

 
AA 

อ่อน 1.0,2.0,1.0 1.5,2.0,1.5 1.5,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5 
1.5 1.3 

กลาง 2.5,3.0,2.0 3.5,4.0,3.5 2.5,1.5,2.0 2.5,2.5,4.0 
3.1 2.5 

เข้ม 4.0,4.0,3.0 3.0,4.0,5.0 3.0,2.5,2.0 2.5,3.5,3.5 
3.8 2.8 

 
B 

อ่อน 1.5,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5 1.0,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5 
1.4 1.3 

กลาง 2.0,1.5,2.0 4.5,4.0,3.0 2.0,2.0,1.5 2.5,2.5,2.5 
2.8 2.2 

เข้ม 4.5,4.0,3.0 4.0,4.5,5.0 2.5,3.5,3.0 3.0,4.0,3.5 
4.3 3.3 

 
Y 

อ่อน 2.0,1.5,1.5 2.5,2.0,2.0 2.0,1.5,1.5 1.5,1.5,1.5 
1.9 1.5 

กลาง 2.5,2.0,3.0 3.0,3.0,3.0 2.5,2.0,2.0 2.5,2.5,3.5 
2.8 2.5 

เข้ม 4.0,4.0,3.5 5.0,4.0,4.5 3.0,2.5,2.5 4.0,3.0,3.0 
4.1 3.0 
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ระดับรสชาติน้ ากาแฟ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ มีดังนี้  
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล และไม่มีผลต่อระดับรสชาติน้ ากาแฟ  
ก าหนดให ้   A1 คือ เกรด AA     B1 คือ คั่วอ่อน     C1 คือ บดละเอียด     D1 คือ 10 กรัม 
                 A2 คือ เกรด B       B2 คือ คั่วกลาง    C2 คือ บดหยาบ        D2 คือ 10 กรัม 

                 A3 คือ เกรด Y       B3 คือ คั่วเข้ม            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยมีการจัดกระท าตัวแปร การควบคุม การสังเกต การ

ออกแบบการทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ โดยได้ท าการชงกาแฟเพื่อท าการเก็บข้อมูลมาได้ 108 แก้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 
ตอนดังน้ี 

ผลการให้ระดับคะแนนจากการชิมน้ ากาแฟ จากการหาค่าเฉลี่ยพบว่าเกรดที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดตามล าดับ 
เกรด B ระดับการคั่วเข้ม ในช่วง 10-15 บดละเอียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3  
เกรด Y ระดับการคั่วเข้ม ในช่วง 10-15 บดละเอียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 
เกรด AA ระดับการคั่วเข้ม ในช่วง 10-15 บดละเอียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 
       ผลการวิเคราะห์ผลการใช้เทคนิค (Four factor ANOVA) ที่มีผลต่อระดับรสชาติน้ ากาแฟ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิค(Four-factor ANOVA) ที่มีผลต่อระดับรสชาติน้ ากาแฟ โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัย 4 ปัจจัย เกรด,ความละเอียดในการบด,ระดับการคั่ว,ปริมาณที่ใช้ในการชง โดยใช้ค่า F-Test ดังแสดงในตารางที่ 4 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

รสชาติน า้กาแฟ 

  C1 C2  

เกรด ระดับ D1 D2 D1 D2 

 

A1 

B1 1.0,2.0,1.0 1.5,2.0,1.5 1.5,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5  

A1=90.5 

 

B1=53.5 B2 2.5,3.0,2.0 3.5,4.0,3.5 2.5,1.5,2.0 2.5,2.5,4.0 

B3 4.0,4.0,3.0 3.0,4.0,5.0 3.0,2.5,2.0 2.5,3.5,3.5 

 

A2 

B1 1.5,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5 1.0,1.0,1.0 1.5,1.5,1.5  

A2=91.5 

 

B2=95 B2 2.0,1.5,2.0 4.5,4.0,3.0 2.0,2.0,1.5 2.5,2.5,2.5 

B3 4.5,4.0,3.0 4.0,4.5,5.0 2.5,3.5,3.0 3.0,4.0,3.5 

 

A3 

B1 2.0,1.5,1.5 2.5,2.0,2.0 2.0,1.5,1.5 1.5,1.5,1.5  

A3=94.5 

 

B3=128 B2 2.5,2.0,3.0 3.0,3.0,3.0 2.5,2.0,2.0 2.5,2.5,3.5 

B3 4.0,4.0,3.5 5.0,4.0,4.5 3.0,2.5,2.5 4.0,3.0,3.0 

Total C1=154 C2=122.5 276.5 

D1=120.5 D2=156 
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        ในการทดลองออกแบบการทดลองของกาแฟระดับรสชาติ โดยศึกษาปัจจัยของเกรด การคั่ว การบด และปริมาณในการ
ชง ตัวแปรที่มีผลต่อรสชาติของน้ ากาแฟ คือ การคั่ว การบดและปริมาณในการชง ตัวแปรที่ไม่มีผล คือ เกรดกาแฟ 
 

ตารางที่ 4 Analysis of Variance Table for the Four-Factor Fixed Effects Model 
Source 
Variation 

Sum of squares Degree of 
freedom 

Mean square 
0F  criticalF

 

A  0.24 2 0.12 0.84 4.98 
B  77.42 2 38.71 269.73 4.98 
C  

9.19 1 9.19 64.02 7.08 
D  11.67 1 11.67 81.31 7.08 
AB  2.47 4 0.62 4.30 3.65 
AC  

0.00 2 0.00 0.00 4.91 
AD  0.13 2 0.06 0.45 4.91 
BC  

2.63 2 1.31 9.15 4.91 
BD  2.17 2 1.09 7.56 4.91 
CD  0.39 1 0.39 2.73 7.08 
ABC  

0.46 4 0.11 0.80 3.65 
ABD  3.52 4 0.88 6.13 3.65 
ACD  

0.35 2 0.18 1.23 4.91 
BCD  0.17 2 0.09 0.60 4.91 
ABCD  

3.22 4 0.81 5.61 3.65 

Error  10.33 72 0.143   

Total  124.36 107    

 
A= เกรด, B= การคั่ว, C = การบด และ D= ปริมาณ 
 
      ทดสอบสมมติฐาน 

           k210 ...:H μμμ ===  

           k211 ...:H μ  ≠≠μ  ≠μ  หรือมี 1μ อย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน 

ก าหนดระดับความเช่ือมั่น 010= .α  
สรุปผลว่า 

4.98f0.8387FSS 0.01(2,72)0A =<==  จึงปฏิเสธ 1H ยอมรับ  0H  นั่นคือ  เกรดกาแฟที่ต่างกัน ไม่ได้ส่งผลต่อระดับ

รสชาติน้ ากาแฟของเกรดกาแฟท่ีต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.98f269.7258FSS 0.01(2,72)0B =>== จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H  นั่นคือ การคั่วกาแฟมีผลต่อระดับของรสชาติกาแฟ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

7.08f64.016FSS 0.01(1,72)0C =>== จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H  นั่นคือ ระดับการบดกาแฟที่บดต่างกันมีผลต่อระดับของ

รสชาติกาแฟอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

7.08f81.31FSS 0.01(4,72)0D =>==   จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H  นั่นคือ ปริมาณในการชงที่ต่างกันมีผลต่อระดับของ
รสชาติกาแฟอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3.65f4.30FSS 0.01(4,72)0AB =>==  จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่าง เกรด,การคั่ว มีผลต่อรสชาติ

กาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
4.91f0.00FSS 0.01(2,72)0AC =<== จึงปฏิเสธ 1H ยอมรับ  0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่าง เกรด ,การบด ไม่มีผลต่อ

รสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4.91f0.45FSS 0.01(2,72)0AD =<== จึงปฏิเสธ 1H ยอมรับ  0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่างเกรด,ปริมาณ ไม่มีผลต่อ

รสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.91f9.15FSS 0.01(2,72)0BC =>== จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่าง การคั่ว,การบด มีผลต่อ

รสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
4.91f7.56FSS 0.01(2,72)0BD =>==  จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่างการคั่ว,ปริมาณ มีผลต่อ

รสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

7.08f2.73FSS 0.01(1,72)0CD =<==
 
จึงปฏิเสธ 1H ยอมรับ  0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่างการบด,ปริมาณ ไม่มีผลต่อ

รสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
3.65f0.80FSS 0.01(4,72)0ABC =<==  จึงปฏิเสธ 1H ยอมรับ  0H นั่นคือปฏิกิริยาร่วมระหว่างเกรด,การคั่ว,การบด ไม่มี

ผลต่อรสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
3.65f6.13FSS 0.01(4,72)0ABD =>==  จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H นั่นคือปฏิกิริยาร่วมระหว่างเกรด,การคั่ว,ปริมาณ มีผล

ต่อรสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.91f1.23FSS 0.01(2,72)0ACD =<==  จึงปฏิเสธ 1H ยอมรับ  0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่างเกรด,การบด,ปริมาณ ไม่มี

ผลต่อรสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
4.91f0.60FSS 0.01(2,72)0BCD =<==  จึงปฏิเสธ 1H ยอมรับ  0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่างการคั่ว,การบด,ปริมาณ ไม่

มีผลต่อรสชาติกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
3.65f5.61FSS 0.01(4,72)0ABCD =>==  จึงยอมรับ 1H ปฏิเสธ 0H นั่นคือ ปฏิกิริยาร่วมระหว่างเกรด,การคั่ว,การบด

,ปริมาณ มีผลต่อรสชาติกา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจแปรรูป
พืชเมืองหนาวดอยช้าง มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อรสชาติกาแฟ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการให้ระดับคะแนนจากการชิมน้ ากาแฟ จากการหาค่าเฉลี่ยพบว่า ระดับการคั่วเข้ม ในช่วง 10-15 
บดละเอียด ของเกรด AA B และ Y มีค่าเฉลี่ยดีที่สุด เพราะการคั่วที่นานจะท าให้ความเข้มของน้ ากาแฟเพิ่มมากข้ึน และการ
บดที่ละเอียดมากจะท าให้ได้รสชาติของน้ ากาแฟท่ีดี อร่อยมากกว่าการบดละเอียดปานกลาง  

ตอนท่ี 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟมากท่ีสุด คือ  
การคั่ว เพราะระดับการคั่วที่แตกต่างกันและระยะเวลาในการคั่ว ถ้าคั่วนานจะท าให้ปริมาณความเข้มข้นของน้ า

กาแฟเพิ่มขึ้นและรสชาติดียิ่งข้ึน 
การบด เพราะระดับในการบดที่แตกต่างกันหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบดเมล็ดกาแฟคั่วที่ไม่เหมือนกัน จะส่งผลต่อ

รสชาติของน้ ากาแฟท่ีได้แตกต่างกัน 
ปริมาณในการชง เพราะปริมาณในการชงที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ความเข้มข้นของน้ ากาแฟ สีและรสชาติกาแฟที่

แตกต่างกัน  
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟ คือ เกรดกาแฟ เพราะกาแฟเป็นสายพันธ์เดียวกันและแหล่งปลูกที่ดียวกัน อาจ

แตกต่างกันแค่ทางลักษณะทางกายภาพและขนาดของเมล็ดที่แตกต่างกันแต่รสชาติยังคงเดิมไม่ต่างกัน เกรดกาแฟจึงไม่ได้
ส่งผลต่อรสชาติกาแฟ  
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
แปรรูปพืชเมืองหนาวดอยช้าง ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา หรือผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีอุปกรณ์ที่มีความละเอียดในการวัดและมีคุณภาพมากกว่าน้ี 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟเพิ่มมากขึ้น เช่น การสกัดเย็น (Cold Brew) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟให้มีตัวแปรมากยิ่งขึ้น เช่น มีการวัดปริ มาณ
คาเฟอีน และปริมาณน้ าตาลในน้ ากาแฟ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริม
ให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริงจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรีที่พัฒนาขึ้น 

วิธีการวิจัยในครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and development) ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิง
พรรณนา (description method) และการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (analytical research) แลกเปลี่ยนความรู้ การส ารวจพ้ืนท่ี การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  

ผลการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยสามารถจัดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านนโยบาย 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการวางแผนและน าไปปฏิบัติ 4) ด้านการประเมินผล และ5) ด้านการด าเนินการ
ปรับปรุง  

แนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ จากอาคารเรียน บริเวณมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อม เครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัย การท ากิจกรรมนอกและในมหาวิทยาลัยและแผน
ฉุกเฉินส าหรับมหาวิทยาลัยโดยมีการประเมินประสิทธิภาพพบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยจากกลุ่มตัวอย่างกอนการจัดระบบอาชีวอนามัยฯ มีคาเทากับ  1.35 และหลังมีรูปแบบมีค่า 4.10 อยู่ในระดับดี  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ABSTRACT 
 Organizing the safety system in schools is a factor that directly affects the learning quality of 
learners.Encourage educational institutions to have clear and effective guidelines on safety systems in 
schools.Can actually be used to prevent damage to students. 
 This research aims to develop a management system for occupational health and safety systems 
in Kanchanaburi Rajabhat University and evaluate the efficiency of the occupational health and safety 
system management model in Kanchanaburi Rajabhat University. 

This research method uses research and development methods. A combination of descriptive 
research and analytical research knowledge Exchange Space exploration In-depth interviews which includes 
interviews and specific questionnaires. 

The results of the research showed that the university was able to organize the occupational health 
and safety management model in 5 aspects, namely 1) policy, 2) organization management, 3) planning 
and implementation, 4) evaluation and 5) Update operation 

Guidelines and measures to prevent and correct accidents From the school building University 
area, environment, equipment, tools, equipment, traveling - round trip Between accommodation and 
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university Outside and university activities and contingency plans for universities with a performance 
evaluation found that the efficiency of the occupational health and safety management model from the 
sample group before the occupational health system was equal. And 1.35, and the latter has a pattern with 
a value of 4.10 at a good level. 
Keywords: Management, Occupational Health, Safety, Kanchanaburi Rajabhat University 
 

บทน า 
การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองในสภาวะที่คับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจส าคัญของ
สถานศึกษาที่จะต้องมีแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีกลยุทธ์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ศึกษา 
วิจัย หรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและอาชีว อนามัย มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วนและพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบังคับ
ใช้กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยโดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนับสนุน (แผนแม่บทความปลอดภัยฯ มติ ครม. เห็นชอบ 13 ธันวาคม 2559 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการท างาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

ความปลอดภัยทุกคนในสถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ การเดินทางไป - 
กลับ การพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา การร่วมกิจกรรมส าคัญ อุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย 
และปัญหาทางสังคม เช่น การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ สารเสพติด การท าเลาะวิวาท การถูกล่อลวงการลักพา สื่อ
ลามกอนาจาร อบายมุข ด้านสุขภาพอนามัยนักศึกษาและบุคคลากร ด้านสัตว์มีพิษ และด้านผลกระทบความปลอดภัยของ
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเยาวชนในสถานศึกษา และการมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความ
ปลอดภัย มีความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้พัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ผู้วิจัยจึงได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้าน
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อการขยายผลและด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษา มีความมั่นใจได้ว่าการด าเนินงานในภารกิจใด ๆ จะได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน รับผิดชอบและด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
กาญจนบุรีที่พัฒนาขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2. ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย  
 3. จัดสนทนากลุ่มเพื่อประเมินและหาแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 4. สังเคราะห์ข้อมูลได้ร่างรูปแบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 5. ตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

6. สร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. สอบถามความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 8. วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านระบบอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยู่ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 ได้แก่ บุคลากร จ านวน 484 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 4,318 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้ใช้ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ได้แก่ บุคลากร จ านวน 219 คน 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 366 คน (ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี) 
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 2. ตัวแปรในการศึกษา 

 ตัวแปรต้น รูปแบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพรูปแบบระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 3. ด้านเนื้อหา 

3.1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

3.2 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.4 แนวนโยบายและและการวางแผนเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จากการศึกษาข้อมูลและน ามาสร้างแบบสอบถาม ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากความคิดเห็นได้รูปแบบการ
บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจ านวน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย (ข้อก าหนด) 
1. นโยบาย 1.1 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

2. ด้านการจัดองค์การ 2.1 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
2.2 สมรรถนะและการฝึกอบรมอาชีวอนามัย 

2.3 การจัดท าเอกสาร 

2.4 การสื่อสาร 

3. ด้านการวางแผนและน าไปปฏิบัติ 3.1 การทบทวนเบื้องต้น 

3.2 การวางแผน การปฏิบัติงาน การพัฒนา 

3.3 มีวัตถุประสงค์ 
3.4 การป้องกันอันตราย 

4. ด้านการประเมินผล 4.1 การตรวจติดตามและวัดประเมินผล 

4.2 การสอบสวนเหตุบาดเจ็บ อันตราย เจ็บป่วย 

4.3 การตรวจสอบ 

4.4 การทบทวนการจัดการ 

5. ด้านการด าเนินการปรับปรุง 5.1 การป้องกันและการแก้ไข 

5.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ยังไม่มีการด าเนินงานหากมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เข้ามาใช้ แต่ในการด าเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการขึ้นมาอีก 3 ขั้นตอนคือ 1) การจัดท าโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน และ 2) การส ารวจและวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยและ 3) การพิจารณาทางเลือกและก าหนดแนวทางป้องกันแก้ไข โดยในการส ารวจและวิเคราะห์ความเสี่ยง
นี้พิจารณาทั้งลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุดังที่ทฤษฎีโดมิโนได้กล่าวว่า 
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจ าเป็นต้องก าจัดขั้นตอนที่ 3 คือการก าจัดพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเสี่ยงออกไป และสอดคล้อง
กับชฎาพร สุขสิริวรรณ (2550) ที่ได้ก าหนดกระบวนการโรงเรียนปลอดภัยไว้ ว่าต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนากลุ่มความปลอดภัย
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานความปลอดภัย และการค้นหาปัญหาและเหตุการณ์การบาดเจ็บ นอกจากนี้การพิจารณา
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ทางเลือก การก าหนดแนวทาง และการวางแผนเน้นในลักษณะของการจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น เร่งด่วน และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติของแต่ละแผนงานโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณซึ่งเป็นข้อจ ากัดของโรงเรียน 
ส่วนโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันทีได้แก่ การอบรมให้ความรู้ ปลูกฝัง
จิตส านึก พัฒนาทักษะด้านความปลอดภัย รวมทั้งการสอดส่องดูแล ดังนั้นจากการศึกษาพบว่ามีรูปแบบในการบริหารจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจ านวน 5 องค์ประกอบดังน้ี 1. นโยบาย 2. ด้านการจัดองค์การ 3. ด้านการวางแผนและน าไป
ปฏิบัติ 4. ด้านการประเมินผล 5. ด้านการด าเนินการปรับปรุง 
 2. ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานพบว่า มีด้าน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดด้านองค์ประกอบการจัดการ 4Ms ที่ประกอบไปด้วย Man, Money, Material, Management 
และยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านบุคลากรขาดความรู้ ขาดความ
ตระหนักใส่ใจ และความพอเพียงของบุคลากร นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ 
ผู้เรียนและคนในชุมชนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ และหน่วยงานส่วนกลางยังขาดความเอาจริงเอาจัง โดยเห็นได้จากการที่ 
สพฐ. ได้มีการจัดท าคู่มือข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา หากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง อีกทั้งไม่ได้มี
การก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง หรือการก าหนดเป็นมาตรการบังคับใช้หรือมาตรการตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ท าให้การด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษายังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
 3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการจัดการความปลอดภัยพบว่า หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ยัง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการ ผ่านการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ
และร่วมประเมิน อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการต้องมีบทบาทอย่างส าคัญในการวางนโยบายและแผนงาน การให้ความ
เห็นชอบ และการด าเนินงานก ากับติดตาม หากมีการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะของการแสดง
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุนทรัพยากร และด าเนินการ ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการมีบทบาทอย่างส าคัญในการ
ดึงหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม โดยการสื่อสารสร้างความตระหนักในปัญหาอย่างต่อเนื่อง การดึงศักยภาพของหน่วยงานอยู่
อย่างหลากหลายออกมาใช้ประโยชน์ เน้นการท างานเป็นทีม ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีผลงานปรากฏให้เห็นเด่นชัด จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยก็จะมีลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ
ความ สัมพันธ์ของคนในหน่วยงานที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมด้วย 
 4. กรอบแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรีดังที่กล่าวแล้วว่าการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการคือ พฤติกรรม การบริหาร และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยการวิจัยนี้ได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดที่สะท้อนการท างานใน 3 มิติคือ มิติการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต้องดึงทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมแก้ปัญหา และร่วมประเมินผล มิติด้านการจัดการคือใช้การผลักดันระบบและกระบวนการท างาน และดึงการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมในการด าเนินการจัดการ และมิติด้านการด าเนินการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
 

สรุป 
การที่สถานศึกษาจะสามารถผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดี สุข เก่ง ได้ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษานั้น

มหาวิทยาลัยฯต้องเป็นสถานที่ๆผู้เรียนได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยจากการได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ หากมีการจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และครอบคลุมมิติต่างๆของการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย โดยทั้งนี้ควรมีการก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง และควรจัดให้เข้าไปอยู่ในระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหาร ครู และชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยและชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ดังค ากล่าว
ที่ว่า มหาวิทยาลัยของชุมชน และชุมชนเป็นของมหาวิทยาลัยโดยทั้งนี้มีความรับผิดชอบร่วมกันคือการพัฒนาเยาวชนของชาติ
ให้มีคุณภาพนั่นเอง 
 การที่สถานศึกษาจะสามารถผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดี สุข เก่ง ได้ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยฯต้องเป็นสถานที่ๆผู้เรียนได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยจากการได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ หากมีการจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และครอบคลุมมิติต่างๆของการด าเนินงานด้าน
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ความปลอดภัย โดยทั้งนี้ควรมีการก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง และควรจัดให้เข้าไปอยู่ในระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหาร ครู และชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยและชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ดังค ากล่าว
ที่ว่า มหาวิทยาลัยของชุมชน และชุมชนเป็นของมหาวิทยาลัยโดยทั้งนี้มีความรับผิดชอบร่วมกันคือการพัฒนาเยาวชนของชาติ
ให้มีคุณภาพนั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย และท าแผนการปฏิบัติงานการจัดรูปแบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่ใน
แผนปฏิบัติงานเป็นปกติด้วยเนื่องจากการจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น การความคุม
ความเสี่ยง การลดความเสี่ยง สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับ โดยให้บุคลากรถือเป็นภารกิจปกติของการด าเนินงาน 

 2. อาจารย์และบุคลากร นอกจากการเรียนการสอนในวิชาอาชีวอนามัยในห้องเรียนแล้ว วิชาอื่น ๆ ต้องมีการปลูกฝงั 
สร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาด้านความปลอดภัยในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่มีการปฏิบัติการ นอกจากนี้อาจารย์ต้อง
มอบหมายงานให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยและให้เป็นส่วนหนึ่งโดย
ให้อาจารย์และบุคลากรถือเป็นภารกิจปกติของการด าเนินงาน 
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บทคัดย่อ 
เพื่อสร้างระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถจากสถานบริการล้างรถ โดยใช้ระบบบ าบัดน าเสียแบบผสมระบบพื้นที่ชุ่มน้ า

ประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน  และระบบบ าบัดน้ าเสียระบบพื้นที่ ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง โดยใช้ผักกูด 
(Diplazium Esculentum) เป็นพืชช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย และใช้อิฐบล็อกเป็นตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด พบว่า 
เมื่อน้ าเสียผ่านระบบบ าบัดมีคุณภาพดีขึ้น น้ ามีสีใสขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่มีคราบไขมัน โดยถังบ าบัดที่ 1 เป็นระบบบ าบัด
น้ าเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน มีอัตราการไหล 0.126 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถังบ าบัดที่ 2 และ 3 เป็น
ระบบบ าบัดน้ าเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง มีอัตราการไหลถังละ  0.066 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เฉลี่ย
อัตราการไหล 0.258 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 6 วัน ในการเดินระบบ โดยที่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกูด เก็บข้อมูลจากราก ใบ และล าต้น นอกจากน้ีระบบยังมีประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่ากรด - ด่าง (pH Value) อยู่ในช่วง  
6.6  มีประสิทธิภาพค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 98% ,  มีประสิทธิภาพค่าซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand : COD) 93.3% ,    มีประสิทธิภาพค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids : SS) 98.4% , มีประสิทธิภาพค่าทีดี
เอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) 98.3% ,  มีประสิทธิภาพค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) 94.6%  
และมีประสิทธิภาพค่าน้ ามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) 99.2% 
ค าส าคัญ: 1.ระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถ 2.ระบบบ าบัดน าเสียแบบผสมระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน 
 

ABSTRACT 
 The wastewater from the “Car Wash Service” turned out to have better quality, more clearly, none 
of bad smell, none of grease or fat after being treated under the Biological Wastewater Treatment System 
and the Built-in Removable Wastewater Tank (treated from the “Diplazium Esculentum” vegetable plot 
with “Brick” as a medium to increase the effectiveness of the water treatment). The first wastewater tank 
is Biological Wastewater Treatment Free Water Surface Systems has the flow of 0.126 cubic meter per day.  
The second and third are Biological Wastewater Treatment Subsurface Flow Systems have the flow of 0.066 
cubic meter per day per tank with an average flow of 0.258 cubic meter per day. This system will take 
about 6 days to complete and it will have no effect on the growth of the “Diplazium Esculentum” vegetable 
plot.  This study has derived from the root, leave and the body of the plant.  Moreover, the system has 
shown the following figures; pH Value is in between 6.6 , Biochemical Oxygen Demand : BOD = 98% , 
Chemical Oxygen Demand : COD = 93.3% , Suspended Solids : SS = 98.4% , Total Dissolved Solids : TDS  = 
98.3% , Total Kjeldahl Nitrogen: TKN = 94.6%  , Fat , Oil and Grease = 99.2%. 
Keywords  : 1.Recycled Water System from Car 2. Biological Wastewater Treatment System and the Built-
in Removable Wastewater Tank 
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บทน า 
  โดยทั่วไป น้ าทิ้งชุมชนที่เกิดจากการใช้น้ าในกิจวัตรประจ าวัน เช่น น้ าเสียจากห้องสุขา การอาบน้ า กิจกรรมใน

ครัวเรือน การซักผ้า และท าความสะอาด ถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่ผ่านระบบบ าบัด ซึ่งเป็นเหตุส าคัญในการ
เกิดปัญหาน้ าเสียในเขตชุมชน ปัจจุบันได้มีการสร้างระบบบ าบัดน้ าท้ิงชุมชนในเขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เพื่อลดปัญหามลพิษ
ทางน้ า ระบบบ าบัดที่นิยมใช้ คือ ระบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) ระบบนี้ต้องใช้สารเคมีตกตะกอน (Chemical coagulation-

flocculation) และระบบเติมอากาศ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสูง ซับซ้อน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง ดังนั้น จึงได้มี
การค้นหาวิธีบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ แต่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก 

ในปัจจุบันธุรกิจสถานบริการล้างรถเกิดขึ้นมากในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยที่น้ าเป็นปัจจัยหลักการในการชะล้างคราบ
สิ่งสกปรก อัตราการใช้น้ าที่ล้างรถจะอยู่ประมาณ 200 ลิตรต่อคัน  ซึ่งนับว่าสิ้นเปลื้องมาก  และมีการปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการบ าบัดลงสู่แหล่งน้ าหรือท่อน้ าสาธารณะ   ท าให้แหล่งน้ าเสื่อมโทรมเกิดผลเสียต่อสุขภาพ  และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน   

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  จึงสมควรมีการคิดค้นการน าน้ าที่ใช้ล้างรถแล้วกลับมาใช้ใหม่  เพื่อเป็นการประหยัดการใช้
น้ าและไม่ให้น้ าท่ีมีแชมพูหรือผงซักฟอกท่ีผสมอยู่ในน้ า  ไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เป็นผลท าให้แหล่งน้ าเสื่อมโทรม  และท า
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง  อีกทางหนึ่งเป็นการลดต้นทุ่น และให้ผู้ประกอบกิจการล้างรถสามารถด าเนินธุรกิจไป
พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  ด้วยการสร้างถังน้ าราคาถูก และมีการสร้างระบบกรองน้ าโดยใช้สารธรรมชาติ  เพื่อให้สามารถ
น าน้ ามาใช้ล้างรถได้อีก จึงเป็นเป้าหมายของการท าวิจัยฯ ในครั้งนี้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระบบรีไซเคิลน้ าล้างจากสถานบริการล้างรถ  
2. เพือ่สร้างต้นแบบระบบรีไซเคิลน้ าล้างจากสถานบริการล้างรถ ให้สามารถน าน้ าท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีก  
3. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบรีไซเคิลน้ าล้างจากสถานบริการล้างรถ ให้สามารถน าน้ าท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีก แก่ภาครัฐ

และภาคเอกชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การศึกษาต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถ
จากสถานบริการล้างรถ  โดยใช้ระบบบ าบัดน าเสียแบบผสมระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน และระบบบ าบัดน้ า
เสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง      ที่ปลูกผักกูด (Diplazium Esculentum) เป็นพืชช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย 
และใช้อิฐบล็อกเป็นตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด โดยทดลองปรับอัตราการไหลให้มีประสิทธิภาพในขบวนการบ าบัด
น้ าเสีย 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ภายในระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) และมีรายละเอียดแผนการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 

ระยะเวลา 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การศึกษาข้อมูลฯ             

การออกแบบงาน             

การลงมือสร้างและติดตั้ง
ระบบฯ 

            

ทดลองใช้น้ าเสียผ่านระบบ
ฯ 

            

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบฯ 
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ระยะเวลา 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สรุปและประมวลผลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

            

การเขียนบทความวิจัยฯ             

 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ศึกษาระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถ  
2. ออกแบบระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถ 

3. สร้างมาตรฐานระบบรีไซเคิลน้ าล้างจากสถานบริการล้างรถ 
 

ผลการวิจัย 
1. คุณภาพน้ าทิ้งก่อน และหลังผ่านระบบบ าบัดน าเสียแบบผสมระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน   และ

ระบบบ าบัดน้ าเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง ที่ปลูกผักกูด เป็นพืชช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย และใช้อิฐ
บล็อกเป็นตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด พบว่าก่อนเข้าระบบค่า pH = 8.3 , BOD = 898.3 mg/L , COD = 846.6 mg/L , SS = 

711 mg/L ,  TDS = 6,051.7 mg/L , TKN = 248.3 mg/L และFat , Oil and Grease =  87.3 mg/L และเมื่อผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าค่า 

pH = 6.6 , BOD = 18.3 mg/L , COD = 56.6 mg/L , SS =  11.1 mg/L , TDS = 103.7 mg/L , TKN = 13.3 mg/L และFat , Oil and Grease = 0.68 
mg/L    

2. ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH Value) อยู่ในช่วง  6.6  ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand 

: BOD) = 98% , ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) = 93.3% , ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids : SS) = 98.4% , ค่าทีดีเอส 
(TDS หรือ Total Dissolved Solids) = 98.3% , ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) = 94.6% , ค่าน้ ามันและไขมัน (Fat , Oil and 

Grease) = 99.2% 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการทดลอง  
จากการทดลองระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถจากสถานบริการล้างรถ โดยใช้ระบบบ าบัดน าเสียแบบผสมระบบพื้นที่ชุ่มน้ า

ประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน  และระบบบ าบัดน้ าเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง ที่ปลูกผักกูด 
(Diplazium Esculentum) เป็นพืชช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย และใช้อิฐบล็อกเป็นตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด พบว่า 
เมื่อน้ าเสียผ่านระบบบ าบัดมีคุณภาพดีขึ้น น้ ามีสีใสขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่มีคราบไขมัน โดยถังบ าบัดที่ 1 เป็นระบบบ าบัด
น้ าเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน มีอัตราการไหล 0.126 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน             ถังบ าบัดที่ 2 และ 
3 เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง มีอัตราการไหลถังละ  0.066 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เฉลี่ยอัตราการไหล 0.258 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  โดยใช้ระยะเวลาเฉลีย่ 6 วัน ในการเดินระบบ โดยที่ไม่มีผลต่อการเจริญเตบิโต
ของผักกูด เก็บข้อมูลจากราก ใบ และล าต้น และ พบว่าน้ าเสียก่อนเข้าระบบค่า pH = 8.3 , BOD = 898.3 mg/L , COD = 
846.6 mg/L , SS = 711 mg/L ,  TDS = 6,051.7 mg/L , TKN = 248.3 mg/L    แ ล ะ Fat , Oil and Grease =  87.3 
mg/L และเมื่อน้ าเสียผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าค่า pH = 6.6 , BOD = 18.3 mg/L , COD = 56.6 mg/L , SS =  11.1 
mg/L , TDS = 103.7 mg/L , TKN = 13.3 mg/L และFat , Oil and Grease = 0.68 mg/L  ระบบมีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดค่ากรด - ด่าง (pH Value) อยู่ในช่วง  6.6  มีประสิทธิภาพค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 98% ,  
มีประสิทธิภาพค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) 93.3% , มีประสิทธิภาพค่าสารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS) 98.4% , มีประสิทธิภาพค่าทีดีเอส     (TDS หรือ Total Dissolved Solids) 98.3% ,  มีประสิทธิภาพค่าทีเค
เอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) 94.6%  และมีประสิทธิภาพค่าน้ ามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) 99.2% 

โดยระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบัด เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานทิ้งจากกรมควบคุมมลพิษ น้ าทิ้งเมื่อผ่าน
ระบบบ าบัดแล้วมีค่าผ่าน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะได้ ร่วมไปถึงสามารถน ากลับมาใช้ในกระบวนการล้างรถ โดยการเพิ่ม

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
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ประสิทธ์ิภาพ ด้วยการเพิ่มถังพักน้ า เพื่อใช้ในการใส่คลอลีน และน าน้ าน้ันมาใช้ในการล้างคราบสกปรกในกระบวนการล้างรถ
รอบแรก ล้างด้วยน้ าท่ัวตัวรถ ก็สามารถลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนค่าน้ าได้ 

 
อภิปรายผล 

ระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถจากสถานบริการล้างรถ โดยใช้ระบบบ าบัดน าเสียแบบผสมระบบพื้นที่ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบ
ไหลผ่านผิวดิน  และระบบบ าบัดน้ าเสียระบบพื้นที่ ชุ่มน้ าประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง ที่ปลูกผักกูด (Diplazium 
Esculentum) เป็นพืชช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย และใช้อิฐบล็อกเป็นตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด โดยมีประสิทธ์ิการ
บ าบัดน้ าเสียได้ดีขึ้น เหมือนกับของณัฐพงษ์ ผ่องแผ้ว (2551) การบ าบัดฟอสฟอรัสในน้ าเสียจากสถานบริการล้างรถโดยบึง
ประดิษฐ์ที่มีการไหลในแนวดิ่ง เป็นการทดลองบ าบัดฟอสฟอรัสในน้ าเสียจากสถานบริการล้างรถ โดยระบบบึงประดิษฐ์แบบ
น้ าไหลใต้ผิวดินในแนวดิ่งที่ปลูกต้นธูปฤาษี ตัวกลางที่ใช้ในการทดลองเปรียบเทียบกันได้แก่ อิฐแดง และ อิฐ บล็อก ศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ คือ พีเอช อุณหภูมิ โออาร์พี ซีโอดี บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ทีเคเอ็น ฟอสเฟตฟอสฟอรัส และ ฟอสฟอรัส
ทั้งหมดในน้ า รวมไปถึงการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง กายภาพ-เคมีของตัวกลาง พบว่าระบบที่ใช้ตัวกลางอิฐบล็อกมี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดฟอสฟอรัสทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 92.84 และสามารถบ าบัดปริมาณ สารแขวนลอย ซีโอดี และ ทีเค
เอ็น เท่ากับร้อยละ 90.6, 96.34, 93.50 ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ระยะเวลาการใช้งานของระบบบ าบัดจะขึ้นอยู่กับน้ าเสียและตะกอนท่ีเกาะอยู่ในดิน จึงต้องมีการตัดแต่งยอดเพื่อให้
พืชมีการดูดซับ หรือท าการพักหน้าดิน เพื่อเพ่ิมประสิทธ์ิในการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้น  

2. ทดลองใช้ในการปรับทิวทัศน์ พร้อมกับการบ าบัดน้ าเสีย แทนการใช้ภาชนะ ในการบ าบัดเพื่อเพิ่มความสวยงาม และ
การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 

3. ทดลองกับพืชชนิดอื่น โดยพืชที่ผ่านระบบบ าบัดกับพืชที่ปลูกปกติมีความเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกัน 
 

เอกสารอ้างอิง 
ณัฐพงษ์ ผ่องแผ้ว (2551) การบ าบัดฟอสฟอรัสในน้ าเสียจากสถานบริการล้างรถโดยบึงประดิษฐ์  ที่มีการไหลในแนวด่ิง 

งานวิจัยนี้เป็นการทดลองบ าบัดฟอสฟอรัสในน้ าเสียจากสถานบริการล้างรถ  
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เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21: MACRO model เรื่อง 
ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

The Attitude of using 21st Century Instructional Model: MACRO Model on Topic of 
Gene and Chromosome in Biology Subject for Grade 12 Students 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: 
MACRO model 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม และแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การน าวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model ผ่านกิจกรรม เช่น การแข่งขันการตอบปัญหา สร้างองค์ประกอบ DNA จาก
กระดาษสี ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง  2) ค่าเฉลี่ยของเจตคติ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านบทบาทครู โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71, 3.92, 4.32 และ 4.36 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มีเจตคติที่ดี 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21, ชีววิทยา, เจตคติ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop a learning management and study an attitude of 
students via using the 21st Century Instructional Model (MACRO model). Thirty one-grade 12 students were 
selected by cluster random sampling to analyze with a study topic of gene and chromosome in biology. 
Research instruments were four lesson plans and attitude questionnaire. An action research was 
implemented in this study and statistical measurements used were mean and standard deviation. The 
findings revealed greater in: 1) Action research was implemented to develop learning management of the 
21st century: MACRO model through activities for students such as a quiz contest and a DNA structure 
visualization by crafting colored-papers. The activities were subjected to enhance students’ self-learning 
skill.; and 2) better attitude in teaching content, teaching model, teaching material, and instructor role with 
the mean score of 3.71, 3.92, 4.32 and 4.36, respectively from the maximum score of 5. 
Keywords: 21st century instructional model: MACRO model, Biology, Attitude 
 
บทน า 

เนื่องจากวิชาชีววิทยามีเนื้อหาค่อนข้างมาก ยากต่อการจดจ า มีการปฏิบัติการที่น้อย เน้นการจัดการเรียนรู้แต่ใน
ห้องเรียน ท าให้การเรียนวิชาชีววิทยาเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าสนใจ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องให้ค านึงถึงการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
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ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) 
ส่งเสริมด้านคุณธรรม การใช้ชีวิต และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 

ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ประกอบกับการสอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกับแนวการสอนและ
เนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่าเนื้อหาเรื่องพันธุศาสตร์ ในหัวข้อ ยีนและโครโมโซม เป็นเนื้อหาท่ีมีความส าคัญ มีสาระ
ค่อนข้างมากและซับซ้อน ยากแก่การท าความเข้าใจ  ส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อนี้ค่อนข้างน้อย 
เพราะถ้านักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จะส่งผลต่อเนื้อหาล าดับต่อไป นักเรียนยังขาดการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงอีก
ทั้งไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้นักเรียนเกิดความสับสนทางความคิด ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในล าดับถัดไป (อุบลวรรณ เลี้ยวอุดมชัย, 2559) 

นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันนักเรียนยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถต่าง ๆ ที่จะเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวันนั้น 
หนึ่งในสิ่งที่นักเรียนควรสร้างให้เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาความสามารถในการคิดให้เหมาะกับศตวรรษท่ี 21 ที่ประกอบไปด้วยด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม ที่จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน 
ได้แก่ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการ
ร่วมมือ ต่อมาคือทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ต่อมาคือทักษะด้านชีวิตและอาชีพ คือการปรับตัว การริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะสังคม และสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือ
ได้ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (ดิเรก วรรณเศียร, 2559) 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model ที่มีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยการเรียนการสอนจะเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ มีการใช้กระบวนการ
ทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการ
เรียน โดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญทั้งหมด 5 ขั้น (ดิเรก วรรณเศียร, 2559) ดังนี้ 1. ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation) 2. ขั้นการเรียนรู้
โดยตรง (Active Learning) 3. ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) 4. ขั้นรายงานและน าเสนอ (Reporting) และ 5. ขั้นการ
เผยแพร่ความรู้ (Obtain) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model จะช่วยพัฒนาให้
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เกิดขึ้นได้จากการที่นักเรียนจะเกิดการตั้งค าถาม คิดและหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีการ
อภิปรายระหว่างกันในกลุ่ม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับนักเรียน 

จากข้อมูลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: 
MACRO model มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับวิชาชีววิทยาที่มีเนื้อหาซับซ้อน โดยในบทเรียนเรื่องยีนและโครโมโซม 
นักเรียนไม่สามารถเข้าใจได้จากการมองเห็นที่เป็นรูปธรรม และไม่สามารถอาศัยเพียงการท่องจ า โดยน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้มาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วย
พัฒนาการความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
สามารถลงข้อสรุปได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเจตคติของนักเรียนต่อรูปแบบการเรีนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21: MACRO model ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model เรื่อง ยีน
และโครโมโซม 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 ห้อง ได้แก่ 6/1, 6/2 และ 6/6 จ านวนนักเรียนท้ังหมดรวม 

131 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ห้อง ได้แก่ ห้อง 6/6 จ านวนนักเรียนท้ังหมดรวม 31 คน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เนื่องด้วยประชากรมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะที่ไม่แตกต่างกัน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม และประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruency 
Index: IOC) ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการวัดใน 8 ประเด็น คือ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ 
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 
 มีทั้งหมดจ านวน 4 แผน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) จ านวน 2 วงจรปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kammis 
& Mc Taggart (2007) แต่ละวงจรปฏิบัติการมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติ  
ตารางที่ 1 แสดงการด าเนินการวิจัย ตามแผนการจัดการเรียนที่ก าหนดไว้ 

 (Action) ขั้นสังเกต (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ดังตารางที่ 1 
2. แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดวัตถุประสงค์ ความชัดเจนของค าช้ีแจง ข้อ
ค าถามแต่ละข้อมีความชัดเจน เก็บข้อมูลในด้านความคิดเห็นได้ครอบคลุมหรือไม่ และประเมินดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ระหวา่งข้อค าถามกับจุดประสงค์ โดยใช้เกณฑ์ค่า IOC > 0.5 แปลว่า ใช้ได้ 

 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert ซึ่งตัวเลือกให้เลือก 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (วัลลภ ล าพาย. 2547: 103) และถือเกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือก
ของข้อค าถามประเภททางบวก โดยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการวัดเจตคติของนักเรียนออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  

2.1. ด้านสาระการเรียนรู้  
2.2. ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21: MACRO model  
2.3. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
2.4. ด้านบทบาทครู 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1.ขั้นวางแผน (Plan) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1.1. ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม จากหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 4 ของสสวท. 

เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้  
1.2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model จ านวน 4 

แผน จ านวน 2 วงจรปฏิบัติการ  
1.3. สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: 

MACRO model เรื่อง ยีน และโครโมโซม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาชีววิทยา เรื่องยีน
และโครโมโซม 

2.ขั้นการปฏิบัติ (Action) 
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนการวางแผน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้เลือกไว้ 

3. ขั้นสังเกต (Observe) 
 ผู้วิจัยสังเกตผลการจัดการเรียนการสอน จากแบบบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 

แผนที่ แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา (คาบเรียน) วงจรปฎิบัติการ 
1 การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม 1 1 

 การค้นพบการพันธุกรรม 3  
2 โครโมโซม 1 1 

 องค์ประกอบทางเคมีของ DNA 2  
3 โครงสร้างของ DNA 2 2 
4 การจ าลอง DNA (DNA replication) 3 2 
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4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
 ผู้วิจัยน าผลจากการสังเกตมาสะท้อนผล  และน าไปปรับใช้ในวงจรปฏิบัติการถัดไป เมื่อจัดการเรียนรู้ครบท้ัง 2 วงจร
ปฏิบัติการ ผู้วิจัยวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง “เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO 
model เรื่อง ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6” ผู้วิจัยสรุปเป็น 2 ประเด็น ดังนี้  

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21: MACRO model ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม สามารถสรุปผลการจัดการเรียนรู ้และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแตล่ะ
วงจรปฏิบัติการ ดังน้ี 

1.1. วงจรปฏิบัติการที่ 1 จากการสังเกต บันทึกข้อมูล และสอบถามนักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนให้ความสนใจ
ต่อกิจกรรมสืบค้นความรู้เป็นกลุ่มอยู่ในระดับดี แต่มีปัญหาในการคุมช้ันเรียนของนักเรียนท้ายห้องที่ยังไม่ให้ความสนใจ
เท่าที่ควร และยังไม่สามารถคุมเวลาให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ในส่วนของกิจกรรมการสืบค้นความรู้ ส่งผลท าให้ในขั้นสรุป
ความรู้ มีเวลาในการสรุปความรู้น้อยกว่าท่ีวางแผนไว้ 

สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในขั้นของการสืบค้นความรู้นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่มเท่าที่ควร ใน
ขั้นสรุปความรู้นักเรียนสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง แต่นักเรียนส่วนมากจะตอบค าถามเป็นค าตอบสั้น ๆ มากกว่าการอธิบาย
ในสิ่งที่ตนเองเข้าใจอย่างละเอียด ในขั้นตอนน าเสนอนักเรียนยังไม่มีความกล้าแสดงออกเท่าที่ควร และนักเรียนมีความสนใจ
ต่อกิจกรรมท้ายบทเรียน โดยผู้วิจัยได้จัดให้มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาจากเนื้อหาที่เรียนไปแล้วในคาบเรียน ผ่านเว็บไซต์
โดยให้นักเรียนใช้อุปกรณ์สื่อสารของตนเองและปรึกษากันภายในกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก  

สิ่งที่ควรปรับปรุง 
1. ในขั้นการสืบค้นความรู้ ควรในนักเรียนมีการกระจายงานกลุ่มที่ตนเองได้รับอย่างท่ัวถึง 
2. ครูควรพูดให้ชัดเจน และสอบถามถึงความเข้าใจของนักเรียนส่วนมาก ก่อนเริ่มอธิบายในหัวข้อถัดไป 
3. การออกแบบกิจกรรมภายในห้องเรียนให้สามารถดึงดูดความสนใจ และอธิบายขั้นตอนในการท ากิจกรรมให้

ชัดเจนก่อนเริ่มกิจกรรม 
4. ควรพยายามกระตุ้นให้นักเรียน มีความกล้าแสดงออกในการน าเสนอเพิ่มขึ้น 
5. ควรมีการวางแผนเรื่องเวลาในการด าเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น 
6. ควรใช้ค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากข้ึน ในระหว่างการสรุปความรู้ 
7.ควรให้นักเรียนไปค้นหาความรู้มาก่อน เผื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในขั้นการค้นหาความรู้ 
 

1.2. วงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยได้น าสิ่งที่ควรปรับปรุงจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาประกอบการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีประเด็นดังนี้ 1) ได้มีการออกแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เช่น การให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองโดยการใช้กระดาษสีในการสร้างองค์ประกอบท่ีส าคัญของ DNA และอธิบายขั้นตอนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2) มีการวางแผนเรื่องการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม ประกอบกับให้นักเรียนไปค้นหาความรู้มาล่วงหน้า เพื่อให้สามารถ
ควบคุมเวลาในการท ากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น 3) ในขั้นการน าเสนอผลงาน ได้เพิ่มจ านวนของผู้น าเสนอผลงาน เพื่อเพ่ิมความมั่นใจ
และลดความตื่นเต้นในการน าเสนองานหน้าช้ันเรียนของนักเรียน 
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สรุปผลจากการจัดการเรียนรู้นักเรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 จากการออกแบบ
กิจกรรมที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และได้มีการท ากิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการ
วางแผน และแบ่งหน้าที่ในการท างานของนักเรียนได้ดีขึ้น ให้นักเรียนได้พัฒนาการน าเสนอผลงาน และเพิ่มความกล้า
แสดงออกซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการท างานในปัจจุบัน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากค าถามในช้ันเรียน ประกอบกับการที่
นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมท้ายบทเรียนที่มีการแข่งขันการตอบปัญหาผ่านเว็บไซต์ ท าให้นักเรียนในความร่วมมือ
ระหว่างเรียนในระดับดี 

2. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO 
model เรื่อง ยีนและโครโมโซม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านบทบาทครู โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71, 3.92, 4.32 และ 4.36 ตามล าดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีเจตคติที่ดี 

 
ตารางที่ 2 เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21: MACRO model 

เจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21: MACRO model 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
SD 

 
เกณฑ์เจตคติ 

1. เจตคติของนักเรียนต่อสาระการเรียนรู้ 3.71 0.82 ด ี

2. เจตคติของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: 
MACRO model 

3.92 0.77 ด ี

3. เจตคติของนักเรียนต่อสื่อการเรียนรู้ 4.32 0.89 ด ี

4. เจตคติของนักเรียนต่อบทบาทครู 4.36 0.84 ด ี

 
สรุปเจตคติของนักเรียน พบว่า สื่อการสอนและบทบาทของครูมีบทบาทส าคัญต่อเจตคติที่ดีในการจัดการเรียนการ

สอน โดยจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทบาทของครูมากที่สุด คือ ครูให้ค าปรึกษา และดูแลการท า
กิจกรรมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้านการคิดด้วยตนเอง และมีการเตรียมเนื้อหาในการสอน
อย่างดี และในหัวข้อที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีน้อยที่สุดคือในด้านเจตคติของนักเรียนต่อเนื้อหาการเรียนรู้ จากแบบวัดเจตคติ
พบว่าเนื้อหาเรื่อง ยีนและโครโมโซม เป็นเนื้อหาที่ไกลตัว เห็นภาพและเข้าใจได้ยาก ต้องอาศัยการจินตนาการ และไม่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เท่าที่ควร  และเมื่อผู้วิจัยพิจารณาแบบวัดเจตคติในด้านย่อย พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อหัวข้อสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนมากที่สุด ในขณะที่ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวัน เป็นด้านที่
ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น นอกจากนี้จากการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่นักเรียนช่ืนชอบ พบว่า นักเรียนช่ืนชอบกิจกรรมการแข่งขันท้ายบทเรียนผ่านเว็บไซต์มากที่สุด และชอบที่ได้ท า
กิจกรรมและค้นคว้าหาความรู้ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO 
model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม และการท าแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21: MACRO model เรื่อง ยีนและโครโมโซมมีประเด็นการอภิปรายดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์จากการตอบค าถามในช้ันเรียน นอกจากน้ียังพัฒนาความสามารถในการน าเสนอผลงาน และฝึกความกล้าแสดงออก
ของนักเรียน ส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อีกประเด็นที่ส าคัญคือบทบาท
ของครูและสื่อการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ผ่านการดูแลการท า
กิจกรรมอย่างใกล้ชิด และอธิบายในข้อสงสัยของนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจ ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดเตรียมพร้อมสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
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ขั้นตอนส าคัญในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MACRO model คือข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยตรง (Active Learning) ที่ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ  ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558) ได้
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันอภิปราย รวมถึงการท างาน
แบบกลุ่มเล็ก ๆ ยังท าให้นักเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน และสอดคล้องกับ บุญชิต มณีโชติ (2540, 2) ได้กล่าวถึงรูปแบบ
ของ Active Learning เป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบที่แล้วมา ให้เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ 
ส่งเสริมให้เกิดความใฝ่รู้รู้จักคิด วิเคราะห์ กล้าแสดงความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาได้  
  2. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านบทบาทครู โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71, 3.92, 4.32 และ 4.36 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  MACRO 
model ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยตรง (Active Learning) ที่ท าให้นักเรียนร่วมคิดแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้และ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ โดยเมื่อพิจารณาในด้านบทบาท
ครู พบว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทบาทของครูมากที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากการเนื้อหาสาระเรื่อง ยีนและโครโมโซม มีสาระ
ค่อนข้างมากและซับซ้อน ยากแก่การท าความเข้าใจ นักเรียนยังไม่แน่ใจในเนื้อหาท่ีสรุปจากการร่วมกันเรียนรูด้้วยตนเอง ครูจึง
มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นใจต่อการสรุปเนื้อหาที่นักเรียนได้ค้นคว้าในเบื้องต้น และเสริมข้อมูลในเนื้อหาบางส่วนท่ี
ส าคัญหรือขาดหายไป อีกทั้งเมื่อผู้วิจัยพิจารณาเจตคติของนักเรียนต่อหัวข้อสื่อการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
หัวข้อสื่อการเรียนรู้ รองลงมาจากหัวข้อบทบาทของครู เนื่องมาจากการอธิบายเนื้อหาผู้วิจัยได้จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นการใช้ภาพและวีดีโอ เพื่อให้มองภาพได้ง่ายช่วยในการท าความเข้าใจ สอดคล้องกับ จรรยารักษ์ 
กุลพ่วง (2559) ที่ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสอนแบบปกติกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21: MACRO model 
 2. ควรมีการศึกษาเจตคติการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model 
กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาชีววิทยาในเรื่องอื่น หรือวิชาอื่นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ส าหรับศตวรรษที่ 21: 
MACRO model 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ และทดลองใช้  รูปแบบการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะแรกเป็นการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของ
ครูผู้สอน ระยะที่สองเป็นการพัฒนารูปแบบ ระยะที่สาม การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และระยะที่สี่ เป็นการ
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในโรงเรี ยน
เทศบาลวัดธรรมโศภิต เทศบาลเมืองอุทัยธานี จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ คู่มือการพัฒนาสมรรถ
ภาการสอนฯตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ชุดประเมินสมรรถภาพการสอน ในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะการปฏิบัติ และ
ด้านเจตคติ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเด็นในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-test Dependent)  และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การเตรียมการเรียนรู้ 
(Preparation) ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ (Action) ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Sharing) ขั้น
ที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)  แนวคิดการพัฒนาของรูปแบบ 3 แนวคิด คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระท า  การเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน และการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 2. ผลการใช้รูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาการของสมรรถภาพการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และด้านเจตคติของครูผู้สอน หลัง
ใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
  2.2 พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนกับครูผู้สอนที่
ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอน  การบูรณาการแบบสอดแทรก  การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน  
 

ABSTRACT 
 This is a research and development study with aiming to develop and try out of development 

of instructional capacity model by using infusion integration for teacher to enhance the elementary school 
students’ good character. This study is divided into 4 phases: Phase 1 involves the research of development 
of instructional capacity model of teacher; Phase 2 involves development of model is conducted; Phase 3 
involves the developed model is tried out; and, finally, the evaluation and improvement of model is 
conducted in Phase 4. The studied participants are 10 elementary school teachers from 
Tassabanwatthammasopit School in Uthaithani Municipality. The research instruments are the manual of 
an instructional capacity model; an evaluation form on instructional capacity in aspects of knowledge, skill 
and performance, and self-concept; a student’s desired character evaluation form, focus group and 
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interview. The quantitative data is analyzed on mean, standard deviation, t-test dependent basis, while the 
qualitative data is conducted by content analysis. Results reveal that: 
  1. The instructional capacity model by using infusion integration for teacher to enhance  
the elementary school students’ good character includes 5stages : Preparation, Analysis, Action, Sharing, 
and Evaluation, respectively. Three concepts used for developing the model include active learning, 
experience-based learning, and authentic learning.  
  2. Results of model are: 

 2.1 Growth rate of instructional capacity: knowledge, skill and performance,  
and self-concept of teachers have improved after using model when comparing with before using, at 
statistically significant level of  .05 
   2.2 Growth rate of all 8 aspects of good characters among students after learning with the 
model-treat teacher have improve when comparing with before learning with the model-treat teacher, at 
statistically significant level of .05.       
Keywords : Development of Instructional Capacity Model / Infusion Integration/ Enhance the            
                 Students’ Good Character 
 
บทน า 
 ในสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจน
สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด ารงชีวิตของประชาชนทั้งในด้านบวกและด้านลบในส่วนของผลกระทบ
ทางด้านลบต่อการด ารงชีวิตนั้นความเสื่อมถอยของชีวิตที่ดีงาม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการด ารงชีวิตในสังคมไทย
เริ่มจางหายไป เกิดปัญหาใหม่ๆ ในการด ารงชีวิตร่วมกันอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมนั่นเอง 
สภาพดังกล่าวหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักและด าเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอดมา ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้นมีบทบาท
โดยตรงต่อการเตรียมเยาวชนให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้
อย่างมีความสุข 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสังคมดังกล่าว ดังมาตรา 6 ว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มาตรา 23 ก าหนดว่าการศึกษาต้องให้
ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม มาตรา 24 ก าหนดว่ากระบวนการเรียนรู้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2545 : 49) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้เน้นย้ าว่าการจัดการศึกษา
ต้องพัฒนาอย่างสมดุลในทุกๆ ด้าน 
 แต่ในสภาพของการจัดการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาตามเจตนารมณ์การจัด
การศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังปรากฏในผลการประเมินการพัฒนาประเทศในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ที่พบสถาบันหลักทางสังคมอยู่ในสภาพอ่อนแอและ          มี
บทบาทในการสร้างมนุษย์ลดลงโดยในส่วนของสถาบันการศึกษานั้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ตามค่านิยมในสังคม
และปริมาณเด็กที่เข้ามาเรียนมากกว่าคุณภาพของการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2559 : 4) สอดคล้องกับผลกการประเมนิคุณภาพการศึกษาของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การ
มหาชน (สมศ.) พบว่ามาตรฐานนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
โดยเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสังคมประกอบด้วยทักษะการท างาน การท างานร่วมกับผู้อื่น เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ทักษะการแสวงหาความรู้ ความรักการเรียนรู้หรือใฝ่เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 สาเหตุของการที่การจัดการศึกษายังไม่บรรลุผลในส่วนของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์นั้น ประการแรก เนื่องมาจากการสอนจริยธรรมหรือการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ มักจ ากัดในครูจริย
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ศึกษาเท่านั้น ซึ่งครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสอนหรือเสริมสร้าง เพราะจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
สอดแทรกอยู่ในทุกวิชาในลักษณะการสอนแบบบูรณาการ โดยจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสมดุลตามธรรมชาติของแต่ละ
วิชา การพัฒนาจ าเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ แทรกซึม โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้เห็น เข้าใจ ได้ปฏิบัติจริง 
รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติ (ทิศนา แขมมณี 2550 : 95) การสอนค่านิยมเชิงจริยธรรมต้องสอดแทรกเข้าไปในบทเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดเท่าที่โอกาสจะอ านวยได้ (วิเชียร อินทรสมพันธ์. 2546 : 6) จริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องบูรณา
การมากกที่สุดในบรรดาวิชาการทั้งหลาย ถ้าครูทุกคนสอนจริยศึกษาไปด้วยจะเป็นสิ่งดีและเกิดประโยชน์มากที่สุด จริยศึกษา
เป็นสิ่งบูรณาการวิชาอื่นๆ ทั้งหมด (พระธรรมปิฎก. 2536 : 47-49) ประการที่ 2 การเรียนการสอนยังมุ่งปลูกฝังให้เด็กเป็นคน
เก่งทางวิชาการ การเรียนการสอนมุ่งให้ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนเก่งทางวิชาการเพื่อแข่งขันกับต่างชาติแต่ครูยังไม่สามารถน า
จริยธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ผู้ปกครองและชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วม ครูเคยชินกับการสอนจริยธรรมด้วย
วิธีการใช้อ านาจบังคับ  ภาระงานในหน้าที่ครูมากเกินไปโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก การสอนจริยธรรมเน้นการบรรยายเป็น
หลัก เน้นการว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่น ากระบวนการเรียนการสอนที่ใช้หลักการพัฒนาตามวัยหรอืพัฒนาการทางสมองเป็นฐาน
ในการพัฒนาจริยธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549 : 72-75)  การที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณ
ลักกษณะอันพึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 น้ัน จากงานวิจัยของ สุวิมล ว่องวาณิช และกมลวรรณ  ตังธนกานนท์ (2549 : 120-129) ท่ี
ศึกษาวิจัยตามโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย โดยกิจกรรมการวิจัยส่วนหนึ่งได้ระดมความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน พบว่า กลยุทธ์ด้านการบูรณาการแบบสอดแทรกในชีวิตการเรียนการ
ปฏิบัติงานเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมและคนกับคนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่จัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรม ซึ่งต้องมีการ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถบูรณาการแบบสอดแทรก เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกให้
ครูผู้สอน สังเกตจากขณะท าการนิเทศการสอนของครูที่ผ่านมาพบว่า การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ในขณะจัดการเรียนการสอน  ยังอยู่ในระดับน้อย  ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาสาระ  
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน  เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 
  2.1 เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการของสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกของครูผู้สอน 
   2.2 เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ขอบเขตของการวิจัย  
   1.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 120 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต สังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี จ านวน 10 คน  
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
   1.2 ขอบเขตเนื้อหา 
  1.2.1 สมรรถภาพการสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก 3 ด้าน คือด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ  
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ปฏิบัติ และด้านเจตคติ 
    1.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ด้าน คือ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้ การอยู่อย่างพอเพียง ความมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และการมีจิตสาธารณะ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพการสอนฯตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น  
2.2 แบบประเมินสมรรถภาพการสอน ในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านเจตคติ   
2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
2.4 ประเด็นในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ 

 3. วิธีด าเนินการวิจัย 
   ขั้นที่ 1(R1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการออกแบบรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบ
สอดแทรก โดยการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาครู จากเอกสารงานวิจัย   จัด
สนทนากลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษาแนวคิดและการปฏิบัติที่ดีในการบูร
ณาการแบบสอดแทรกเพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากครแูละผูบ้รหิารในสถานศึกษา  ศึกษาความต้องการจ าเปน็
ของการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการพัฒนาสมรรถภาพการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ส าหรับครูผู้สอน 
 ขั้นที่ 2 (D1) พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบ
สอดแทรก โดยสรุปข้อมูลจากการศึกษาระยะที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการร่างรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอน ร่างรูปแบบ
การพัฒนาฯ ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการพัฒนาฯ และทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสม 
 ขั้นที่ 3 (R2) น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรก ส าหรับครูผู้สอนไปทดลอง
ใช้ในสถานการณ์จริง แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ช่วง คือ 
 ช่วงก่อนการพัฒนา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
ครูผู้สอน และประเมินสมรรถภาพการสอนฯ ก่อนการพัฒนา 
 ช่วงการพัฒนา ประเมินสมรรถภาพการสอนฯของครูผู้สอน ในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะปฏิบัติ และ
ด้านเจตคติ  จากนั้นพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมการพัฒนาของรูปแบบ  ครูผู้สอนน าประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ติดตามผลการพัฒนาขณะจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยและ
ศึกษานิเทศก์ ประเมินสมรรถภาพการสอนฯของครูผู้สอน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในช่วงต้นภาค
เรียน และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
 ช่วงหลังการพัฒนา วิเคราะห์พัฒนาการของสมรรถภาพการสอนฯ  เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสอนของครูผู้สอน 
 ขั้นที่ 4 (D2) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอน โดยจัดท าเอกสารสรุป 
รูปแบบ กระบวนการพัฒนา พร้อมสรุปการพัฒนา และจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสะท้อนบทเรียนจากครูผู้สอน สรุปผลสะท้อน
บทเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสมรรถภาพการสอนของส าหรับครูผู้สอน  โดยด าเนินการประเมินครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนการพัฒนา จากนั้นด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ตามหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 3 วัน 
รวม 18 ช่ัวโมง  และ ด าเนินการประเมินครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง หลังการพัฒนาในเรื่องสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบ
สอดแทรกเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะปฏิบัติ และ ด้านเจตคติ 

 การเก็บข้อมูลด้านคุณลักษณะของนักเรียน ด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนก่อน 
การจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก ตาม
รูปแบบที่พัฒนา 5 ข้ัน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน โดยครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว   และประเมินคุณลักษณะอันพึงของนักเรยีน
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินสมรรถภาพการสอน  โดยบูรณาการแบบสอดแทรกของครูผู้สอน  เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ในเรื่องความรู้ความเข้าใจที่แสดงออกในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากแบบประเมินการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 ครั้ง (ช่วงเวลาก่อนการพัฒนา และช่วงหลังการ
พัฒนา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้ง 3 ด้าน โดยสถิติ
ทดสอบค่าสถิติ (t-test dependent) 
   5.2 วิเคราะห์พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 8 ประการ  ในช่วงก่อน และหลังจากการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากการประเมนิ โดยสถิติทดสอบค่าสถิติ (t-test 
dependent) 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน  เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการ
แบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การเตรียมการเรียนรู้ (Preparation) ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ (Action) 
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)  แนวคิดการพัฒนาของรูปแบบ 3 แนวคิด คือ 
การเรียนรู้แบบลงมือกระท า  การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน และการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอนเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
   2.1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกของครูผู้สอน 
    2.1.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถภาพการสอนฯด้านความรู้ความเข้าใจ  จากากร
ประเมินตนเองของครูผู้สอน ช่วงก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
 
ตารางที่ 2.1.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถภาพการสอนฯด้านความรู้ความเข้าใจ จากการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอน ช่วงก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
 
รายการประเมิน (รายด้าน) สมรรถภาพ 
การสอนฯ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
t 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 
1.การวิเคราะห์หลักสูตรส าหรับการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

2.45 0.55 น้อย 3.78 0.42 มาก 3.65* 

2.การวิเคราะห์นักเรียนเพื่อการสอนบูรณาการแบบ
สอดแทรกเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.38 0.59 น้อย 3.98 0.53 มาก 3.63* 

3.การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแบบ
สอดแทรกเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.28 0.55 น้อย 4.10 0.59 มาก 3.20* 

ภาพรวม 2.34 0.56 น้อย 4.00 0.56 มาก 3.11* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t ตาราง =1.8331) 
 
 จากตารางที่ 2.1.1 พบว่าหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนมีความเห็นว่า สมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการ
แบบสอดแทรกฯ ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้านและ
ในภาพรวม   
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ตารางที่ 2.1.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถภาพการสอนฯ ด้านทักษะปฏิบัติ   จากการประเมินตนเอง
ของครูผู้สอนช่วงก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 
รายการประเมิน (รายด้าน) สมรรถภาพ 
การสอนฯ ด้านทักษะปฏิบัติ 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
t 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 
1.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการแบบ
สอดแทรกฯ 

2.30 0.60 น้อย 4.50 0.56 มากที่สุด 3.27* 

2.การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 1.92 0.49 น้อย 4.04 0.40 มาก 3.39* 
3.การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.92 0.49 น้อย 3.98 0.38 มาก 3.38* 
4.ลักษณะการจัดการเรียนรู้ 2.04 0.48 น้อย 4.25 0.52 มาก 3.08* 
ภาพรวม 2.06 0.52 น้อย 4.23 0.52 มาก 3.04* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t ตาราง =1.8331) 
 
 จากตารางที่ 2.1.2  พบว่า หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนมีความเห็นว่า สมรรถภาพการสอนการ บูรณา
การแบบสอดแทรกฯ  ด้านทักษะการปฏิบัติมีผลการประเมินหลังอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในทุกด้านและในภาพรวม   
 
ตารางที่ 2.1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถภาพการสอนฯ ด้านเจตคติ  จากการประเมินตนเอง 
ของครูผู้สอนช่วงก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 
รายการประเมิน (รายด้าน) สมรรถภาพ 
การสอนฯ ด้านเจตคติ 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
t 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 
1. เจตคติต่อตนเอง 2.36 0.48 น้อย 4.16 0.51 มาก 3.19* 
2. เจตคติต่อนักเรียน 2.51 0.50 ปานกลาง 4.16 0.49 มาก 3.19* 
3. เจตคติต่อสังคม 2.63 0.56 ปานกลาง 4.19 0.49 มาก 3.20* 
ภาพรวม 2.50 0.53 ปานกลาง 4.17 0.49 มาก 3.06* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t ตาราง =1.8331) 
 
 จากตารางที่ 2.1.3 พบว่า หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนมีความเห็นว่า สมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบ
สอดแทรกฯ ด้านเจตคติ  มีผลการประเมินหลังอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน
และในภาพรวม   
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 2.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนกับ 
ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา ช่วงก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสอดแทรก  
 
ตารางที่ 2.2   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t x̅ S.D. ผ ล ก า ร
ประเมิน 

x̅ S.D. ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.75 0.65 พอใช้ 4.17 0.48 ด ี 13.09* 
2. ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต 2.77 0.77 พอใช้ 4.20 0.47 ด ี 14.22* 
3. ด้านความมีวินัย 2.31 0.59 ปรับปรุง 4.29 0.57 ด ี 13.93* 
4. ด้านความใฝ่เรียนรู้ 2.09 0.52 ปรับปรุง 3.48 0.69 พอใช้ 14.14* 
5. ด้านการอยู่อย่างพอเพียง 2.56 0.71 พอใช้ 4.21 0.68 ด ี 14.42* 
6. ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน 2.78 0.68 พอใช้ 4.16 0.58 ด ี 14.20* 
7. ด้านรักความเป็นไทย 3.17 0.53 พอใช้ 4.33 0.68 ด ี 14.54* 
8. ด้านการมีจิตสาธารณะ 3.08 0.59 พอใช้ 4.30 0.55 ด ี 14.62* 
ภาพรวม 2.69 0.71 พอใช้ 4.15 0.63 ดี 12.39* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t ตาราง =1.6551) 
 
 จากตารางที่ 2.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียน               
กับครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา ช่วงก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบสอดแทรกฯ ที่ประเมินโดยนักเรียน
ประเมินตนเอง ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ภาพรวม นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน กับครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน  เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การเตรียมการเรียนรู้ 
(Preparation) ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ (Action) ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Sharing) ขั้น
ที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) แนวคิดการพัฒนาของรูปแบบ 3 แนวคิด คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระท า  การเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์เป็นฐาน และการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 2. ผลการใช้รูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาการของสมรรถภาพการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และด้านเจตคติของครูผู้สอน หลัง
ใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
  2.2 พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนกับครูผู้สอนที่
ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัย ตามขั้นตอนจนกระทั่งได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบ
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และน ารูปแบบการพัฒนาไปใช้  ผลการด าเนินการ
วิจัยมีประเด็นการอภิปราย คือ   
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การเตรียมการเรียนรู้ (Preparation) ขั้นที่ 
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2 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ (Action) ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ขั้นที่ 5 การประเมินผล 
(Evaluation) จากการวิเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาครูหรือนักศึกษาครูในประเทศ 8 เรื่อง และงานวิจัยต่างประเทศ 7 เรื่อง
รวม 15 เรื่อง พบว่างานวิจัยทั้งหมดช้ีให้เห็นว่าการให้หลักการเตรียมการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก การวิเคราะห์ การฝึก
ปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล เป็นกิจกรรมที่ต้องน ามาเป็นกิจกรรมพัฒนาครู  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550) พี่พบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนส าหรับนักศึกษาครู ตามผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติสามารถพัฒนาสมรรถภาพการสอนได้ในระดับมากสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547 : 47-49) ที่กล่าวถึงความหมายของสมรรถภาพไว้ประการหนึ่งคือ การฝึกปฏิบัติเป็นประจ า 
จนเกิดความช านาญท าให้เกิดทักษะซึ่ งเป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพ ดังนั้น องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนที่ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ น าความรู้ไปใช้ จึงเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างทักษะการสอนโดยบูรณาการแบบ
สอดแทรกเกิดสมรรถภาพการสอนในด้านทักษะปฏิบัติ   และการประเมินผลการปฏิบัตินับเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะ
ตรวจสอบผลการพัฒนา (ทิศนา แขมมณี 2550 : 133-137) ซึ่งข้ันตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเด่นคือ
ฝึกให้ครูผู้สอนเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการเริ่มจากการวิจัยหาความรู้ วิเคราะห์ความรู้ น าไปสู่การวางแผนเพื่อปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติ ข้ันตอนดังกล่าวเป็นวงจรของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูให้สามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวคิดการพัฒนาของรูปแบบ 3 แนวคิด คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระท า  การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็น
ฐาน และการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยทั้ง 3 แนวคิดการเรียนรู้นี้เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
ลงมือกระท า  ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ่งรอบรอบตัว  แล้วคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ การปฏิบัติและเจตคติด้านต่างๆ 
ด้วยตนเอง จึงมีความเหมาะสมที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนให้กับครูผู้สอน ที่จะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยแนวคิดการเรียนรูแ้บบลงมือกระท า  นับเป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและสง่เสรมิการเรียนรู้ใหก้บั
ครูผู้สอน พัฒนาสมรรถภาพการสอนของตนเอง เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอน ที่ไม่ได้มุ่งให้ครูผู้สอนเรียนรู้
จากห้องเรียนหรือเรียนรู้จากศึกษานิเทศก์ แต่มุ่งให้ครูผู้สอนต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาสมรรถภาพการสอนของตนเอง  ขณะไป
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และขณะที่รับการนิเทศจากกิจกรรมการพัฒนา ได้เรียนรู้จากเพื่อนครู ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือกระท า เช่น การประเมิน
ตนเอง การวางแผนพัฒนาการสอนด้วยตนเองตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ  ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่พัฒนา
สมรรถภาพทางการสอน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2550 : 10-12) กล่าวถึงลักษณะของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  
จะท าให้ผู้เรียนยอมรับตนเอง (self-acceptance) ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียน (playfulness) มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (intrinsic motivation) สามารถประเมินผลตนเอง ( internalized evaluation) เปิดกว้างต่อการรับประสบการณ์ 
(openness to experience) ยืดหยุ่น (flexibility) เป็นตัวของตัวเอง (autonomy) อีกทั้ง Dde Eva and Ward Susan (อ้าง
ถึงใน บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. 2550 : 105) เสนอแนวคิดว่า การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐานนั้นเป็นการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เรียนรู้นั้นๆ ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อการเรียนรู้โดยมีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การจูงใจ การมีส่วนร่วม และท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนได้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เกิดความรู้สึกและอารมณ์ภายในจากการ
สะท้อนความคิดในเรื่องทีไ่ด้ปฏิบัติ  แล้วพัฒนาการเรียนรู้เหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจด้วยตนเองต่อไป และแนวคิดการเรียนรู้
ตามสภาพจริง  ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์ประกอบท่ีน ามาใช้กับรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนในการวิจัยครั้งนี้  โดยการ
ก าหนดให้ครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง ต้องจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ขณะจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง ได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้ข้อมูล วิธีการพัฒนาการสอนของตนเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตาม
วิถีชีวิต การปฏิบัติการสอน กิจกรรมการนิเทศ การสนทนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด การตัดสินใจและน าไปพัฒนา
สมรรถภาพการสอนของแต่ละคนต่อไป  สภาพการเรียนรู้ดังกล่าว สอดคล้องกับค านิยามของการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่  ทิศ
นา แขมมณี (2550 : 133-137) ที่ได้นิยามการเรียนรู้ตามสภาพจริงไว้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่ค านึงถึงบริบทแวดล้อมที่ส าคัญกับ
ความจริงเพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตจริงการให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริง ปัญหาจริง เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง 
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ดังนั้นแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
จึงมีความเหมาะสมต่อบริบทการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนไปใช้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพการ
สอนของครูผู้สอนได้ 
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 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน  
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อภิปรายใน 2 ประเด็น คือ 
   2.1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของสมรรถภาพการสอนส าหรับครผูู้สอน   โดยการบูรณาการแบบสอดแทรกเพือ่
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของสมรรถภาพการสอน  โดยบูรณาการแบบสอดแทรกของครูผู้สอน จากการ
ประเมินสมรรถภาพการสอน ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยครูผู้สอนประเมินสมรรถภาพการสอนของตนเอง การ
ประเมินสมรรถภาพการสอน  ก่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และปลายภาคเรียน โดยครูผู้สอน ประเมิน
สมรรถภาพการสอนของตนเอง ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารประเมิน และศึกษานิเทศก์ประเมิน ผลการประเมินพบว่าครูผู้สอน  มี
พัฒนาการของสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรก สูงขึ้นทั้งสมรรถภาพการสอนด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ทักษะปฏิบัติ และด้านเจตคติ ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวสามารถพัฒนาได้ สอดคล้องกับข้อสรุปผลการวิจัยของสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
(2547 : 47-49) ว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพการสอนทาง ด้านความรู้และทักษะถือเป็นส่วนที่คนแต่ละคนสามารถพัฒนา
ให้มีขึ้น ได้ด้วยการวิจัยค้นคว้า(ท าให้เกิดความรู้) และฝึกปฏิบัติ(ท าให้เกิดทักษะ) โดยมีเจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเป็น
แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละบุคคล และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์พัฒนาการของสมรรถภาพการสอนของ
นักศึกษา จะเห็นว่ามีพัฒนาการสูงขึ้นทั้ง 3 ด้าน มิได้สูงขึ้นด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนสามารถพัฒนาสมรรถภาพการสอนทั้ง 3 ด้าน  ดังท่ี จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550 : 16) สรุปองค์ประกอบ
ของสมรรถภาพการสอนว่าความรู้ ทักษะ เจตคติ เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสมรรถภาพ แต่เป็นส่วนประกอบ
ที่ก่อให้เกิดสมรรถภาพ ดังนั้นพัฒนาการของความรู้ความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนรู้  และเจตคติ ของครูผู้สอน จึงเป็นการ
พัฒนาสมรรถภาพการสอนที่เป็นผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนจากการวิจัยในครั้งนี้ 
   2.2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ท่ีเรียนกับครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกด้าน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งต้องใช้เวลาและกิจกรรมเสริมสร้างอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังที่ Lickona (1991 : 50) กล่าวว่าการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral 
judgment) สามารถท าให้เกิดความรู้เชิงจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อการคิดและปฏิบัติเชิงจริยธรรมอย่างชัดเจน    การที่
พัฒนาการของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังกล่าวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจาก การบูรณาการในการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดเพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน  มีความหลากหลาย อีกทั้งมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย  มีการตรวจสอบ  ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในทกุด้าน สูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างวินัยในตนเองของพระ
ธรรมปิฎก (2536 : 35) ที่ได้กล่าวว่ามนุษย์ได้แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งจะมีแนวโน้มเคยชิน
และแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นซ้ าไปซ้ ามา ก็มีความเคยชินก็ยึดติดและพึงพอใจในการปฏิบัตินั้น การ สอดคล้องกับแนวคิดการ
เสริมสร้างวินัยของพระธรรมปิฎก ในระดับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ไม่สูงมากนัก อาจเนื่องจากการเสริมสร้างความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น กับนักเรียนด้วยการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกนั้นต้องใช้เวลาในก ารฝึกฝนเอาจนกว่า
นักเรียนจะเกิดความตระหนัก เน้นคุณค่าและน าไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติตามที่พึงประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการฝึกปฏิบัติและ
ความรับผิดชอบด้วยการใช้กฎเกณฑ์ ใช้การบังคับให้มีคุณลักษณะที่ดีแต่ไม่ได้เกิดจากความเห็นคุณค่าของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ต่างๆเหล่านั้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพื่อให้ส่งผลต่อความสามารถใน
การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถบูรณาการคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  ในขณะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้การปฏิบัติการสอน ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อแนะน าแก่
ครูผู้สอน ให้สามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติการสอนของตนเองได้ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
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 การวิจัยครั้งนี้  ไม่ได้จ ากัดขอบเขตของวิชาที่ครูสอน  เป็นการพัฒนาสมรรถภาพการสอนในภาพรวมของทุกวิชา 
ครั้งต่อไปอาจศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถภาพ   การสอนของครูผู้สอนแต่ละวิชาเป็นการเฉพาะ เนื่องจากลักษณะของ
เนื้อหาวิชาแต่ละวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนหลักๆ แตกต่างกันเช่น วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อทดล อง
อภิปรายผลและสรุป หรือเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นสิ่งที่เป็นหลักการ ทฤษฎี กฎ ควรจะบูรณาการแบบสอดแทรกด้วย
กิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหาดังกล่าว 
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                                                      บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตให้แก่ทางโรงพิมพ์ โดยท าการวิเคราะห์ทั้งระบบของ
กระบวนการผลิต เพื่อหาจุดที่เป็นคอขวด ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละขั้นตอน และน าผลมาเปรียบเทียบกันใน
เชิงของก าลังการผลิตในแต่ละขั้นตอน ทางโรงพิมพ์ The Best ได้น าหลักการปรับปรุงกระบวนการผลิตมาช่วยในการ
วิจัยนี้ เช่น แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram), เทคนิค 5W1H, ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS มา
ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนย่อย ณ จุดที่เป็นปัญหาคอขวดของกระบวนการพิมพ์ จากการวิเคราะห์
ผลการศึกษาผู้วิจัยได้น าหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้าประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมก าลังการผลิต ที่จุดคอขวด 
สามารถวิเคราะห์และสามารถสรุปได้  
           จากที่ได้น าแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละแง่มุม มาท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต   พบว่าใช้เวลาผลิต
น้อยลงถึงร้อยละ 28 ของกระบวนการก่อนปรังปรุง 1 รอบการพิมพ์ และ เมื่อได้ท าการจัดเรียงกระบวนการใหม่
ของการพิมพ์ใน 1 วันท างานท่ีต้องพิมพ์งาน 2 รอบงานพิมพ์ ยังสามารถลดการท างานได้อีกเท่ากับร้อยละ 29.68  
ค าส าคัญ: วิเคราะห์กระบวนการ, ปรับปรุงการท างาน, เพื่อก าลังการพิมพ ์
 

ABSTRACT 
 This research aims to study to increase the production capacity of the printing house. It analyzes 
the whole system of the production processes in order to find the true bottleneck. The data must be 
analyzed in each step. It compares the result of the capacity in each stage."The Best" has improved the 
system of the production to assist this research for example, a Fishbone Diagram, 5W1H, Theory of waste 
reduction by principles ECRS system improve the problem of production process at the bottleneck of the 
printing. According to the analysis of the study results, the reseachers applied the theory to increase the 
capacity of production at the bottleneck can analyze and conclude following.                        
The solution can improve the production process. It can reduce the production time up to 28 % in one 
cycle improvement. As a result of rearranging the process, the total time of two printing cyclces in one day 
can be reduced 29.68 percent.  
Keywords: Process Analyzer, Improve performance, Printing 
 
บทน า 
              งานวิจัยนี้ได้น าบริษัทกรณีศึกษาในด้านสิ่งพิมพ์ช่ือโรงพิมพ์The Best มาท าการศึกษาถึงการพัฒนาเพิ่มก าลังการ
ผลิตให้แก่ทางโรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโรงพิมพ์อื่นๆ โดยสินค้าที่จะท าการศึกษาขั้นตอนการผลิตช้ินงานพิมพ์ คือ 
กล่องสินค้า, หนังสือ, ใบปลิว น ามาเปรียบเทียบก าลังการผลิตของทางโรงพิมพ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีปริมาณงานสั่ง
พิมพ์ที่มากกว่าก าลังการผลิตในแต่ละวันมากดงัภาพที่ 1(ก่อนการปรับปรุง)   ซึ่งถ้าพิจารณาจากก าลังการผลิตต่อวัน จะส่งผล
ท าให้ทางโรงพิมพ์จ าเป็นที่จะต้องเพิ่มก าลังการผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิม นั้นก็คือการผลิตงานพิมพ์ในช่วงนอกเหนือจากช่วงงาน
ปกติ เพื่อให้การผลิตช้ินงานพิมพ์ออกมาเพียงพอกับปริมาณงานสั่งพิมพ์ที่มีในแต่ละเดือน ท าให้ทางโรงพิมพ์ จะต้องจ่าย
ค่าแรงพนักงานท่ีสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นผลเสียต่อทางโรงพิมพ์ในแง่ของต้นทุนท่ีสูงขึ้น  ถ้ายังไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าว 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 128 

 

ปริมาณงานที่ต้องผลิตใน 1 วนั (หน้า/วนั/8

ชม.)

ปริมาณงานต่อวนั ก าลงัการผลติต่อวนั

จะส่งผลท าให้อาจจะพลาดโอกาสรับงานในอนาคต เพราะเมื่อมีคู่แข่งที่สามารถจะแข่งขันในด้านราคาที่ถูกกว่าของทางโรง
พิมพ์ ก็จะส่งผลให้ทางโรงพิมพ์ สูญเสียลูกค้าและผลก าไรที่พึงจะได้ไปนั้นเอง ทางโรงพิมพ์  จะต้องพยายามปรับปรุงขั้นตอน 
และขจัดปัญหาในการท างานพิมพ์ เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตดังภาพที่ 1(หลังการปรับปรุง) โดยให้รองรับกับปริมาณงานพิมพ์ท่ี
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนการปรับปรุง                                                                    หลังการปรับปรุง   
 
ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบกราฟความคาดหวังระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงเพิ่มก าลังการผลิต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าของโรงพิมพ์ให้ทันตามก าหนดการ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการผลิตสินค้าของโรงพิมพ์ในแต่ละขั้นตอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
                ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการผลิตของโรงพิมพ์The Best เพ่ือหา
แนวทางเพ่ิมก าลังการผลิต ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการผลิตของทางโรงพิมพ์ 
The Best ว่ากระบวนการขั้นตอนแบบไหนที่สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้อย่างเต็มก าลังที่สุด 
และได้ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเป็นกี่ % เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนเดิมโดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนใน
การศึกษาดังภาพที่ 2   
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ศึกษากระบวนการผลติในปัจจุบัน 

รวบรวมข้อมลูเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ในทุกข้ันตอน 

ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาโดยใช้ 
1) การวิเคราะห์ปญัหาสาเหตุผังกา้งปลา (Fishbone Diagram) 

2) เทคนิค 5W1H / 3) ทฤษฎีการลดความสญูเปลา่ด้วยหลกัการระบบ ECRS 

วิเคราะห์ข้อมูลดา้นเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อให้ได้กระบวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

สรุปผลการวิจัย, น าเสนอกระบวนการผลิต, จัดท ารูปเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนของการศึกษางานวิจัย 
 
            1 การศึกษากระบวนการผลิตในปัจจุบัน ผู้วิจัยท าการศึกษาการขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงพิมพ์ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ เริ่มท าการศึกษาตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 3-6 ดังภาพที่ 3 โดยขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ 
(3), ขั้นตอนพิมพ์งาน (4), ขั้นตอนการเคลือบ/ตัด/เข้าเล่ม (5) และ ขั้นตอน QC ของโรงพิมพ์ (6) เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาจน
สามารถน าไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแนวทางในการวาง
การพิมพ์ช้ินงานอย่างเหมาะสม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตในปัจจุบัน 
                   1.1 ขั้นตอนท าแม่พิมพ์ น าไฟล์งานเข้ากระบวนการแยกสีให้เป็น 4 สี CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, 
Black) จากนั้นน าข้อมูลของการแยกสีเข้าเครื่องท าแม่พิมพ์ท าการพิมพ์แม่พิมพ์ออกมาอัตโนมัติตามจ านวน 4 สี CMYK แต่ถ้า
มีการพิมพ์สีพิเศษก็อาจจะต้องเพิ่มสีที่ 5, 6 ขึ้นไปอีก ซึ่งข้ันตอนน้ีจะใช้พนักงาน 2 คน   

QC / ตรวจนบั 

แบบไมผ่า่น 

ขอบเขตการศกึษา 

แบบผา่น 

1 

2 ออกแบบ 

ลูกค้า 

พิมพ์งาน 

เคร่ืองพมิพ์ที่ 1 เคร่ืองพมิพ์ที่ 2 

เคลอืบ /ตดั / เข้าเลม่ 

จดัสง่ 

ท าแมพ่ิมพ์ 3 

4 

5 

6 

7 
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                  1.2 ขั้นตอนพิมพ์งาน จัดเตรียมกระดาษท่ีเหมาะสมกับช้ินงาน เช่น ชนิดและขนาดกระดาษ ใช้พนักงาน 1 คน 
ปรับขนาดกระดาษด้วยเครื่องตัดกระดาษ หลังจากนั้นก็มาสู่ขั้นตอนการตั้งสีก่อนพิมพ์ท่ีเครื่องพิมพ์ โดยใช้ช่างพิมพ์ 2 คน ท า
การติดตั้งแม่พิมพ์ทีละสี (CMKY) จนครบ 4 สี และท าการทดสอบพิมพ์เพื่อปรับค่าสีตามที่ลูกค้าถึงจะเริ่มพิมพ์งาน  
                  1.3 ขั้นตอนการเคลือบ/ตัด/เข้าเล่ม หลังจากที่งานพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปยังไม่สมบูรณ์เป็นช้ินงานตามที่
ต้องการ จึงต้องผ่านกระบวนการการตกแต่งอื่นอีก เช่น การเคลือบผิว, การตัดตามแบบ ใช้พนักงาน 1 คน   
                 1.4 ขั้นตอน QC ของโรงพิมพ์ เมื่อได้ช้ินงานส าเร็จจะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานส าเร็จ เช่น มีสี
เพี้ยนไหม ตรวจจ านวน จากนั้นบรรจุหีบห่อพร้อมส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป ซึ่งข้ันตอนน้ีจะใช้พนักงาน 5 คน 
            2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทุติยภูมิ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ 1. สังเกตการณ์, 2. ข้อมูลรายงาน
การผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์  โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนต.ค. 2560 ถึง พ.ค. 2561 โดยน าข้อมูลงานพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท คือ กล่อง, 
ใบปลิว และ หนังสือ มาแปลงให้เป็นกระดาษ A4 ดังนี้ กล่อง เท่ากับ 4 หน้าA4, ใบปลิว เท่ากับ 2 หน้า A4, หนังสือ 
เท่ากับ150 หน้าA4 จากนั้นแปลงเป็นจ านวนของก าลังการผลิตในแต่ละเดือน และน าจ านวนรวมบันทึกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
เพื่อค านวณหาก าลังเฉลี่ยต่อวัน และค านวณหาจุดปัญหาคอขวด (Bottleneck)  
                2.1 หาค่าปริมาณงานพิมพ์เฉลี่ยต่อ 1 วัน เก็บข้อมูลของปริมาณงานพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท คือ กล่อง, ใบปลิว 
และ หนังสือ ในแต่ละเดือน น ามาแปลงให้อยู่ในหน่วยเทียบวัดเดียวกัน A4 โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
หน่วยเทียบเท่าหน้า A4   คือ กล่องเท่ากับ 4 หน้าA4 / ใบปลิวเท่ากับ 2 หน้าA4 / หนังสือเท่ากับ 150 หน้าA4                                         
จ านวนที่สั่งต่องาน  คือ  กล่องเท่ากับ 1,000 ใบ / ใบปลิวเท่ากับ 1,000 ใบ / หนังสือเท่ากับ 500 เล่ม 
สามารถอธิบายตัวอย่างการค านวนได้ดังภาพท่ี 4 

 
                               ภาพที่ 4 ตัวอย่างการค านวนการแปลงหน่วย (หน้าA4) 
              เดือนที่น าข้อมูลมาพิจารณา ในท่ีนี้คือ เดือน ตุลาคม 2560 
              แสดงปริมาณงานกล่อง, ใบปลิว และ หนังสือ ที่ผลิตของแต่ละเดือนว่ามีกี่ค าสั่งซื้อ 
              การแปลงปริมาณงานกล่อง, ใบปลิว และ หนังสือ ของแต่ละค าสั่งซื้อให้อยู่ในรูปของ หน้า A4 ดังนี ้

     
     จากภาพท่ี 4 ผลิตภัณฑ์กล่องในเดือนตุลาคมมีปริมาณงาน 35 ค าสั่งซื้อ หน่วยเทียบเท่าหน้า A4 ของกล่องเท่ากับ 4 หน้า
A4 และ จ านวนที่สั่งต่องานของกล่องเท่ากับ 1,000 ใบ  
                การแปลงปริมาณงานกล่อง = 35 X 4 X 1,000   หน้าA4   = 140,000 หน้าA4 
                ปริมาณงานรวมของกล่อง, ใบปลิว และ หนังสือ รูปของ หน้า A4 ต่อจ านวนวันท างาน 
หมายเหตุ: จ านวนวันท างานเฉลี่ย 25 วันต่อเดือน ท างานวันละ 8 ช่ัวโมงต่อวัน หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดประจ าปีแสดงการ
ค านวนการแปลงหน่วย (หน้าA4) ในตารางที่ 1 ดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริมาณที่แปลงหนว่ย(หน้าA4)  =   ปริมาณงาน (ค าสัง่ซือ้) X หนว่ยเทยีบเทา่ (หน้าA4) X จ านวนที่สัง่ตอ่งาน                                                     

 

ก 
ข 
ค 

ง 
จ 

ก ข ค ง จ 
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         ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณงานพิมพ์ในแต่ละเดือน 
เดือน ปริมาณงาน (ค าสั่งซื้อ) ปริมาณที่แปลงหน่วย (หน้าA4) ปริมาณงานรวม(หน้าA4) ปริมาณงานต่อวัน(หน้าA4) 
ต . ค . 
60 
 

- ก ล่ อ ง   35 
- ใ บ ป ลิ ว   249  
- หนังสือ  12 

35X4X1000  = 140,000  
249X2X1,000 = 498,000 
12X150X500= 900,000 

1,538,000 1,538,000/25 
=61,520 

พ . ย . 
60 

- ก ล่ อ ง   82  
- ใ บ ป ลิ ว   304  
- หนังสือ  28 

82X4X1000  = 328,000  
304X2X1,000 = 608,000 
28X150X500= 2,100,000 

3,036,000 3,036,000/25 
=121,440 

ธ . ค . 
60 

- ก ล่ อ ง   95 
- ใ บ ป ลิ ว   296 
- หนังสือ  16 

95X4X1000  = 380,000  
296X2X1,000 = 592,000 
16X150X500= 1,200,000 

2,172,000 2,172,000/25 
=86,880 

ม . ค . 
61 

- ก ล่ อ ง   97 
- ใ บ ป ลิ ว   344 
- หนังสือ  10 

97X4X1000  = 388,000  
344X2X1,000 = 688,000 
10X150X500= 750,000 

1,826,000 1,826,000/25 
=73,040 

ก . พ . 
61 

- ก ล่ อ ง   109 
- ใ บ ป ลิ ว   421 
- หนังสือ  23 

109X4X1000  = 436,000  
421X2X1,000 = 842,000 
23X150X500= 1,725,000 

3,003,000 3,003,000/25 
=120,120 

มี . ค . 
61 

- ก ล่ อ ง   232 
- ใ บ ป ลิ ว   518 
- หนังสือ  19 

232X4X1000  = 928,000  
518X2X1,000 = 1,036,000 
19X150X500= 1,425,000 

3,389,000 3,389,000/25 
=135,560 

เ ม . ย . 
61 

- ก ล่ อ ง   130 
- ใ บ ป ลิ ว   415 
- หนังสือ  27 

130X4X1000  = 520,000  
415X2X1,000 = 830,000 
27X150X500= 2,025,000 

3,375,000 3,375,000/25 
=135,000 

พ . ค . 
61 

- ก ล่ อ ง   247 
- ใ บ ป ลิ ว   684 
- หนังสือ  20 

247X4X1000  = 988,000  
684X2X1,000 = 1,368,000 
20X150X500= 1,500,000 

3,856,000 3,856,000/25 
=154,240 

น าปริมาณงานพิมพ์ท่ีคิดต่อวัน ของในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉลี่ย ดังนี้  
                   = 61,520+121,440+86,880+73,040+120,120+135,560+135,000+154,240 
                                                               8 
                   =   110,975             หน้าต่อวัน จ านวนนี้คือปริมาณความต้องการต่อวัน 
        2.2 หาจุดที่เกิดปัญหาคอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการผลิต  
                ก าลังการผลิตของเครื่องจักรและพนักงานแต่ละคน หาได้จากก าลังการผลิตของเครื่องจักรและก าลังการผลิตของ
พนักงาน และ ร้านท าแม่พิมพ์มีก าลังผลิต เท่ากับ 100,000 หน้าต่อวัน, เครื่องพิมพ์ มีก าลังผลิตเท่ากับ 50,000 หน้าต่อวัน, 
เคลือบ/ตัด/เข้าเล่ม ก าลังผลิตเท่ากับ 100,000 หน้าต่อวัน, พนักงาน 1 คน สามารถQC/ตรวจนับได้ เท่ากับ 30,000 หน้าต่อ
วัน  
                2.2.1 ก าลังการผลิตของขั้นตอนที่           การท าแม่พิมพ์ คือ จ้างร้านท าแม่พิมพ์ 2 ร้านก าลังผลิตต่อ 1 ร้าน= 
100,000 หน้าต่อวัน  
 
 
                  2.2.2 ก าลังการผลิตของขั้นตอนที่           การพิมพ์งาน มีดังนี้ เครื่องพิมพ์ 2 เครื่องก าลังผลิตต่อ 1 เครื่อง= 
50,000 หน้าต่อวัน  
 
 

ก าลังการผลิตของขั้นตอนท่ี 3  = 2 X 100,000      = 200,000 หน้าต่อวัน 
 

ก าลังการผลิตของขั้นตอนท่ี 4 = 2 X 50,000     = 100,000 หน้าต่อวัน 
 

4 

3 
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                  2.2.3 ก าลังการผลิตของขั้นตอนที่           เคลือบ/ตัด/เข้าเล่ม มีดังนี้ จ้างผลิตนอกโรงงาน 2 โรงงาน ก าลัง
ผลิตต่อ 1 โรงงาน = 100,000 หน้าต่อวัน  
 
 
                  2.2.4 ก าลังการผลิตของขั้นตอนที่           QC/ตรวจนับ มีดังนี้ พนักงาน 5 คน สามารถQC/ตรวจนับได้ 
30,000 หน้าต่อวัน  
 
 
                จากการค านวณก าลังการผลิต จุดที่เป็นปัญหาคอขวด(Bottleneck) ขั้นตอนท่ี          การพิมพ์งาน มีก าลังการ
ผลิต 100,000 หน้าต่อวัน แต่ค่าเฉลี่ยของปริมาณงานในแต่ละเดือนคือ 110,975 หน้าต่อวัน และปริมาณงานท่ีมากที่สุดต่อวนั
ของแต่ละเดือนคือ 154,240 หน้าต่อวัน ท าให้ต้องมีการเปิด OT เพื่อให้ครอบคลุมปริมาณงานที่มีอยู่ ดังนั้นทางผู้วิจัยจะน า
ขั้นตอนนี้มาท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต  

3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          เมื่อได้จุดที่เกิดปัญหาคอขวด (Bottleneck) บรเิวณ          ในกระบวนการพิมพ์งาน ทางผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการ
ท างานออกเป็นกระบวนการย่อย 4 ขั้นตอนดังน้ี A) ขั้นตอนตัดกระดาษส าหรับพิมพ์, B) ขั้นตอนตั้งแม่พิมพ์ พร้อม ตั้งสีงาน
พิมพ์, C) ขั้นตอนพิมพ์งาน และ D) QC งานพิมพ์ตามล าดับ  จากนั้นได้ท าการทดลองจับเวลาในการท างานของขั้นตอนย่อย 
และหาคา่เฉลีย่ของแต่ละขั้นตอน เมื่อไดเ้วลาเฉลี่ย ทางผู้วจิัยจะใช้เครื่องมือและเทคนิคของการช่วยพัฒนา ช่วยแก้ไขปัญหา 
ซึ่งสามารถศึกษาปัญหาที่เกดิขั้นในแต่ละขั้นตอน และท าการปรับปรุงกระบวนการย่อย 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเวลา ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1 รอบการพิมพ ์

ล าดับ ขั้นตอน เวลาก่อนปรับปรุง(นาที) 
A ตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ 20 
B ตั้งแม่พิมพ ์ 90 
C พิมพ์งาน 180 
D QC งานพิมพ ์ 30 

            3.1 พิจารณาแก้ไขปัญหา ณ ต าแหน่ง           ตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
                  3.1.1 ใช้แผนผังก้างปลา วิเคราะห์ปัญหาต่อกระบวนการตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ โดยสาเหตุได้ว่า จากการลง
มือปฏิบัติงานของพนักงานสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการตัดกระดาษช้าเกิดมาจากขั้นตอนด้าน Method คือใช้เวลาวัดขนาด
นาน และ ด้าน Machine คือ หาไม้บรรทัดวัดไม่เจอ 
                  3.1.2 ใช้เทคนิค 5W1H ตั้งค าถาม จะเห็นได้ว่าทุกงานจะมีขนาดของกระดาษไม่เท่ากัน และจะต้องมีการวัด
ขนาดกระดาษก่อนตัดใหม่ทุกครั้ง ท าให้เสียเวลา ณ ข้ันตอนน้ีมาก             
                  3.1.3 ใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การท าให้ง่าย (Simplify) 
เพราะว่าขั้นตอนนี้จะเสียเวลาในการวัดขนาดของกระดาษที่ต้องการ แก้ไขโดยการจัดเรียงขนาดของกระดาษแยกตามชนิด
เพื่อให้หยิบง่าย และ เพิ่มแถบสติกเกอร์บอกขนาดที่เครื่องตัด      
          3.2 พิจารณาแก้ไขปัญหา ณ ต าแหน่ง           ตั้งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
                  3.2.1 ใช้แผนผังก้างปลา วิเคราะห์ปัญหาได้ว่าจากการลงมือปฏิบัติงานของพนักงานสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา
การตัดกระดาษช้าเกิดมาจากขั้นตอนด้าน Man คือ ก าลังของพนักงาน ณ ขั้นตอนนี้มีจ ากัดเพียง 2 ท่าน ถึงจะเร่งเพียงใดก็
ยังคงติดตั้งแม่พิมพ์โดยใช้เวลาเท่าเดิม 
                 3.2.2 ใช้เทคนิค 5W1H ตั้งค าถาม จะเห็นได้ว่าพนักงานประจ าเครือ่งมีแค่ 2 คน ซึ่ง ณ จุดนี้ถือว่าน้อยไป เพราะ
เครื่องพิมพ์มีป้อมพิมพ์ทั้งหมด 4 ชุด จะต้องท าการติดตั้งแม่พิมพ์สีทั้งหมด 4 ครั้ง จึงควรจะท าการแก้ไข    
                 3.2.3 ใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การท าให้ง่าย (Simplify) 
เพราะเสียเวลาการตั้งแผ่นแม่พิมพ์ จึงจัดท าให้ช่างพิมพ์ท าจุดอ้างอิงเพื่อช่วยให้ประกอบได้ง่าย 
          3.3 พิจารณาแก้ไขปัญหา ณ ต าแหน่ง           พิมพ์งานส าหรับพิมพ์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

ก าลังการผลิตของขั้นตอนท่ี 5 = 2 X 100,000    = 200,000 หน้าต่อวัน 
 

ก าลังการผลิตของขั้นตอนท่ี 6 = 5 X 30,000       = 150,000 หน้าต่อวัน 
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                 3.3.1 ใช้แผนผังก้างปลา วิเคราะห์ปัญหาได้ว่า จากการลงมือปฏิบัติงานของพนักงาน สาเหตุที่ท าให้ เกิดปัญหา
การพิมพ์นานนั้น ไม่สามารถท่ีจะแก้ไข ณ จุดนี้ได้เพราะเครื่องพิมพ์ได้ท างานเต็มก าลังแล้ว  
                 3.3.2 ใช้เทคนิค 5W1H มาตั้งค าถาม จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ให้เกิดปัญหาที่ขั้นตอนนี้ ติดขัดที่ก าลังการผลิตของ
ขั้นตอนนี้ ขึ้นอยู่กับก าลังการผลิตของเครื่องพิมพ์เป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นได้มากกว่าน้ี 
                 3.3.3 ใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS วิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่สามารถน า ECRS มาใช้พัฒนา
ได้ เพราะไม่สามารถปรับปรุงก าลังการผลิตของเครื่องพิมพ์ได้ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ท างาน 100 % อยู่แล้ว 
        3.4 พิจารณาแก้ไขปัญหา ณ ต าแหน่ง           QC งานพิมพ์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
               3.4.1 ใช้แผนผังก้างปลา วิเคราะห์ปัญหาได้ว่า จากการลงมือปฏิบัติงานของพนักงานสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการ
QC งานพิมพน์านเกิดมาจากขั้นตอนด้าน Man คือ ขาดทักษะในการที่จะตรวจงานพิมพ์ และ ข้ันตอนด้าน Material คือ ต้อง
รอให้งานพิมพ์เสร็จก่อน ถึงจะเริ่มท าการ QC ได้ จึงท าให้งานล่าช้า   
               3.4.2 ใช้เทคนิค 5W1H มาตั้งค าถาม จะต้องท าการตรวจงานพิมพ์ หลังจากงานพิมพ์เสร็จแล้วเท่านั้น ซึ่งท าให้
เกิดการรอและเสียเวลาเปลืองก าลังคน 
               3.4.3 ใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การจับมารวมกัน (Combine) 
เพราะการ QC งานพิมพ์จะต้องท าหลังจากงานพิมพ์เสร็จ และยังต้องเสียก าลังคนไปอีก1 คนด้วย ดังนั้นจึงให้ช่างพิมพ์ตรวจ
ช้ินงานพิมพ์ระหว่างที่พิมพ์งาน  
        4 การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

น าข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงพิมพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี ้
            4.1 ปรับปรุงกระบวนการ ณ จุด         การตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ
ระบบ ECRS ในหัวข้อการท าให้ง่าย (Simplify) ดังนี ้
                  4.1.1 เพิ่มแถบสติกเกอร์ไม้บรรทัดติดที่หน้าแท่น บริเวณพื้นท่ีเครื่องตัดกระดาษ ในแนวแกน X,Y  
                  4.1.2 จัดให้มีต าแหน่งของไม้บรรทัดวางประจ าเครื่องตัด โดยห้ามย้ายไปใช้แผนกอื่น  
                  จากท่ีได้ท าการใช้เครื่องมือช่วย ท าให้สามารถลดเวลาที่ใช้ได้เหลือเป็นใช้เพียง 10 นาที จากเดิม 20 นาที    
            4.2 ปรับปรุงกระบวนการ ณ จุด         ตั้งแม่พิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าดว้ยหลักการระบบ ECRS ในหัวข้อ
การท าให้ง่าย (Simplify) ดังนี้  
                  4.2.1 การเพิ่มพนักงาน ในการติดตั้งแม่พิมพ์ทั้งหมด 4 สี CMYK โดยมีช่างพิมพ์ประจ าเครื่อง 2 คน ติดตั้ง
แม่พิมพ์ 1 แผ่นต่อ 1 สี เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพที่รวดเรว็มากยิ่งขึ้น ได้น าพนักงานสนับสนุนช่ัวคราวจากแผนกอ่ืนอีกจ านวน 
2 คน รวมเป็น 4 คน มาช่วยในการตั้งแม่พิมพ์โดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่มาช่วยจะเป็นเพียงพนักงานสนับสนุนช่ัวคราวเท่านั้น 
หน้าท่ีหลักก็ยังคงเป็นของช่างพิมพ์ เมื่อติดตั้งงานเรียบร้อยก็จะกลับไปประจ าที่แผนกเดิม  
                  จากท่ีได้ท าการใช้เครื่องมือท าให้สามารถลดเวลาที่ใช้ได้เหลือเป็นใช้เพียง 40 นาที จากเดิม 90 นาที  
             4.3 ปรับปรุงกระบวนการ ณ จุดพิมพ์งาน        ณ ต าแหน่งกระบวนการพิมพ์งานไม่สามารถปรบัปรุงก าลังการผลติ
ของเครื่องพิมพ์ได้ เนื่องจากใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจักรเต็มก าลังผลิตของเครื่องพิมพ์อยู่แล้ว  
             4.4 ปรับปรุงกระบวนการ ณ จุด           QC งานพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS ใน
หัวข้อหาวิธีการจับมารวมกัน (Combine) ดังนี ้
                  4.4.1 ปรับเปลี่ยนจากการที่ให้พนักงาน QC มาท าการตรวจงานหลังการพิมพ์ ตามภาพที่ 3.24 เป็นให้ช่างพิมพ์
ที่ประจ าเครื่องพิมพ์นั้น ท าการสุ่มตรวจงานพิมพ์ขณะที่เครื่องพิมพ์ก าลังพิมพ์งาน โดยจะสุ่มตรวจงานท่ี 25%, 50% และ75% 
ของปริมาณงานพิมพ์ท้ังหมด         
                ใช้หลักการระบบ ECRS ในหาวิธีการจับมารวมกัน (Combine) ช่วยปรับปรุง โดยรวมงานที่มันซ้ าซ้อน ท าให้ลด
เวลาในการตรวจสอบงานพิมพ์ จากเดิมที่ต้องใช้ประมาณ 10 นาที เหลือ 0 นาที 
              ขอบเขตของการวิจัย 
  ในการด าเนินงานในการศึกษาวางแผนการด าเนินงานของโรงพิมพ์  The Best ในครั้งนี้ จะมีการก าหนดขอบเขต
การศึกษาไว้ โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
           1. ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง ท า ง ข อ ง โ ร ง พิ ม พ์  The Best ไ ด้ แ ก่  ง า น ก ล่ อ ง , ใ บ ป ลิ ว  แ ล ะ ห นั ง สื อ  
           2. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาอยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 
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ผลการวิจัย 
    1. การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ โดยน าข้อมูลเวลาที่ท างานในแต่ละขั้นตอนย่อย ณ จุดคอขวด 
(Bottleneck) มาเขียนแสดงจ านวนเวลาในการพิมพ์ของแต่ละรอบการพิมพ์ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรดังตารางที่ 3 
                 ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเวลา ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1 รอบการพิมพ์ 

ล าดับ ขั้นตอน เวลาก่อนปรับปรุง(นาที) 
A ตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ 20 
B ตั้งแม่พิมพ ์ 90 
C พิมพ์งาน 180 
D QC งานพิมพ ์ 30 
 รวม 320 

      จากตารางที่ 3 แสดงเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานก่อนท่ีจะท าการปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ ใน 1 วัน ซึ่งทางโรง
พิมพ์ต้องพิมพ์งาน 2 รอบต่อวัน เมื่อน าเวลาของแต่ละขั้นตอนรวมเข้าด้วยกัน จะใช้เวลาทั้งหมด 320 นาที หรือคิดเป็น 5 ช่ัวโมง 
20 นาที เมื่อท าจบ 1 รอบงานพิมพ์ ก็ต้องด าเนินงานพิมพ์รอบที่ 2 ทันที ซึ่งสามารถอธิบายการต่อเนื่องของการพิมพ์งานท้ัง 2 

รอบงานพิมพ์ได้ตามภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 

QC งาน 1 
 
 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการท าของการพิมพ์งานตลอดใน 1 วัน ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต         

                 จากภาพท่ี 5 รวมเวลางานพิมพ์ท้ัง 2 งานเท่ากับ 640 นาที หรือเท่า10 ช่ัวโมง 40 นาที ซึ่งเกินเวลาท างานปกติท่ี 8 
ช่ัวโมง มากถึง 2 ช่ัวโมง 40 นาที ซึ่งเป็นผลท าให้ผู้วิจัยได้น าแนวทาง การท างานใหม่ที่จัดท าขึ้นหลังจากที่ได้ท าการใช้
เครื่องมือท่ีช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต เข้ามาวิเคราะห์และท าการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตย่อย ตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในข้ันตอนการพิมพ์ 
ขั้นตอน กิจกรรมใหม่ ผลที่ได้ 
ตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ 
 

เพิ่มแถบไม้บรรทัดท่ีหน้าแท่นตัดและวางต าแหน่งของ 
ไม้บรรทัด 

ช่างสามารถวัดขนาดกระดาษและ
ตัดกระดาษได้เร็วขึ้น 

ตั้งแม่พิมพ ์ เพิ่มพนักงานสนับสนุนช่ัวคราวอีก 2 คน การตั้งแม่พิมพ์ใช้เวลาน้อยลง 

พิมพ์งาน ไม่สามารปรับเปลี่ยนก าลังการผลิตของเครื่องได้เนื่องจาก
เครื่องพิมพ์เดินเครื่องเต็มก าลังแล้ว 

ไม่สามารถลดเวลาในการผลิตได้ 

QC งานพิมพ ์ น างานในข้ันตอนน้ี ให้ช่างพิมพ์เป็นผู้ตรวจระหว่างพิมพ์ สามารถตัดขั้นตอนน้ีออกไปได้ 

 ตดักระดาษ 2 

ตัง้แมพ่มิพ์ 2 

 

 QC งาน 

พิมพ์งาน 2 

 ตดักระดาษ 1 

ตัง้แมพ่มิพ์ 1 

 

 QC งาน 

พิมพ์งาน 
รอบงานพิมพ์ที่ ใช้เวลาทั้งหมด 320 

นาที 
หรือ 5 ช่ัวโมง 20 นาที 

ใช้เวลาทั้งหมด 320 
นาที 
หรือ 5 ช่ัวโมง 20 นาที 

รอบงานพิมพ์ที่ 
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         จากตารางที่ 4 ช่วยลดเวลาท างาน เมื่อท าการจับเวลาใหม่ สามารถจะแสดงรายละเอียดได้ตามตารางที่ 5 
 
                ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเวลา หลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1 รอบการพิมพ์ 

ล าดับ ขั้นตอน เวลาหลังปรับปรุง(นาที) 
A ตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ 10 
B ตั้งแม่พิมพ ์ 40 
C พิมพ์งาน 180 
D QC งานพิมพ ์ 0 
 รวม 230 

               จากตารางที่ 5 แสดงขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานหลังที่จะท าการปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ ใน 1 วัน 
พิมพ์งาน 2 รอบต่อวัน ใช้เวลาทั้งหมด 230 นาที หรือ 3 ช่ัวโมง 50 นาที เมื่อท าจบ 1 รอบก็ต้องพิมพ์รอบที่ 2 ทันที เมื่อรวม
เวลาพิมพ์งานทั้ง 2 รอบเข้าด้วยกัน จะได้เท่ากับ 460 นาที หรือเท่า 7 ช่ัวโมง 40 นาที  ท าการเปรียบเทียบกระบวนการ
ปรับปรุงก าลังการพิมพ์ ณ จุดปัญหาที่เป็นคอขวด (Bottleneck)  สามารถลดเวลาการท างานจากเดิมใช้ 640 
นาที หรือเท่า10 ช่ัวโมง 40 นาที เหลือเพียง 460 นาที หรือเท่า 7 ช่ัวโมง 40 นาที ลดลงถึง 180 นาที คิดเป็น 28 % ของ
กระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง   
              2. การจัดเรียงกระบวนการใหม่ 
               หลังจากท่ีได้ท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต จนลดเวลาของการท างานได้ 28% ทางผู้วิจัยยังสามารถลดเวลาได้
อีก จากการจัดเรียงกระบวนการใหม่ คือ จากที่ทางโรงพิมพ์จะต้องด าเนินการพิมพ์งาน 2 รอบงานพิมพ์ต่อวัน เมื่อพิจารณา
ขั้นตอนอย่างละเอียดสามารถน าขั้นตอนการตัดกระดาษของรอบการพิมพ์ท่ี 2 มาท างานในรอบการพิมพ์ที่ 1 แทน ซึ่งสามารถ
เขียนแผนผังได้ดังภาพที่ 6           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงการจัดเรียงกระบวนการใหม่ขั้นตอนการท าของการพิมพ์ใน 1 วัน หลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
             จากภาพท่ี 6  เมื่อรวมเวลาของการพิมพ์งานท้ัง 2 รอบเข้าด้วยกัน จะได้รอบงานพิมพ์ท่ี 1 รวมกับรอบงานพิมพ์ท่ี 2 
เวลารวมของงานพิมพ์ คือ 460 นาที หรือเท่า 7 ช่ัวโมง 40 นาที แต่ขั้นการตัดกระดาษในรอบงานพิมพ์ที่ 2 ได้ปฏิบัตงาน
ในช่วงรอบงานพิมพ์ที่ 1 ไปแล้ว ดังนั้นเวลาที่ใช้จะลดลงอีก 10 นาที เหลือเพียง 450 นาที หรือเท่า 7 ช่ัวโมง 30 นาที ซึ่งอยู่
ในช่วงเวลาท างานปกติท่ี 8 ช่ัวโมง ท าให้ทางโรงพิมพ์จะต้องจ่ายค่าท างานล่วงเวลา  
             เมื่อท าการเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงก าลังการพิมพ์ ณ จุดปัญหาที่เป็นคอขวด (Bottleneck)  ในเวลาการ
ท างาน จ านวน 8 ช่ัวโมงต่อวัน พิมพ์งาน 2 รอบการพิมพ์ สามารถแก้ไขปรับลดเวลาการท างานให้แก่กระบวนการนี้ได้ดังนี้ 
ก่อนท่ีจะท าการปรับปรุงการพิมพ์ใช้เวลา 640 นาที หรือเท่า10 ช่ัวโมง 40 นาที เมื่อได้ท าการจัดเรียงกระบวนการใหม่แลว้ ใช้
เวลา  ส าหรับพิมพ์เพียง 450 นาที หรือเท่า 7 ช่ัวโมง 30 นาที  ลดลงถึง 190 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.68ของกระบวนการผลิต
ก่อนปรับปรุง              
 
 

 ตดักระดาษ 2 

ตัง้แมพ่มิพ์ 2 

พิมพ์งาน 2 

 ตดักระดาษ 1 

ตัง้แมพ่มิพ์ 1 

พิมพ์งาน 1 

รอบงานพิมพ์ที่ 
ใช้เวลาทั้งหมด 230 นาที 
หรือ 3 ช่ัวโมง 50 นาที 

ใช้เวลาทั้งหมด 230 นาที 
หรือ 3 ช่ัวโมง 50 นาที 
 

รอบงานพิมพ์ที่ 2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 136 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
             หาขั้นตอนที่เป็นจุดปัญหาที่เป็นคอขวด (Bottleneck) และท าการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการย่อยในขั้นตอน
ดังกล่าว โดยการน าเครื่องมือและทฤษฎีที่ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตย่อย เพื่อ
วางแผนบริหารจัดการ ก าลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นจากวิธีการเดิมๆ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
            1 เปรียบเทียบด้านเวลาที่ใช้ใน 1 รอบการพิมพ์ ที่มีขั้นตอนย่อยของการพิมพ์ ระหว่างก่อนและหลังปรับปรุง
กระบวนการผลิต ด้วยใช้เครื่องมือและทฤษฎี ดังนี้ 1) แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram), 2) เทคนิค 5W1H, 3) ทฤษฎีการ
ลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS น าเข้ามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบเวลา ก่อน –หลัง การปรับปรุงกระบวนการผลิต 1 รอบการพิมพ์ 
ล าดับ ขั้นตอน ก่อนปรับปรุง (นาที) หลังปรับปรุง(นาที) ผลต่าง (นาที) คิดเป็น % 
A ตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ 20 10 10 50% 
B ตั้งแม่พิมพ ์ 90 40 50 56% 
C พิมพ์งาน 180 180 0 0 % 
D QC งานพิมพ ์ 30 0 30 100% 
 รวม 320 230 90 28% 

              จากตารางที่ 6 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ 1 รอบการพิมพ์ ณ จุดปัญหาที่เป็นคอขวด 
สามารถปรับลดเวลาได้ดังนี้ ขั้นตอนตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ลดลง เท่ากับ ร้อยละ 50, ขั้นตอนตั้งแม่พิมพ์ลดลง
เท่ากับร้อยละ 56 และ ขั้นตอน QC งานพิมพ์ลดลงเท่ากับร้อยละ 100 แต่ขั้นตอนการพิมพ์งานไม่สามารถที่จะลดเวลา
การท างานได้เพราะปัจจัยหลักอยู่ที่ก าลังการผลิตของเครื่องพิมพ์ แต่ก็ยังสามารถลดเวลาท างานลงได้ถึงร้อยละ 28 ของ
กระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง  ซึ่ง 1 วันทางโรงพิมพ์จะต้องจัดพิมพ์งาน 2 รอบงานพิมพ์ ทางผู้ท าการวิจัยยังได้ท าการ
จัดเรียงขั้นตอนของการตัดกระดาษในรอบการพิมพ์ที่ 2 น ามาปฏิบัติงานในรอบการพิมพ์ที่ 1 ดังภาพที่ 6 ซึ่งผลที่ได้ท าให้
สามารถลดเวลาการท างานจากเดิมร้อยละ 28.00 ของกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง  เพิ่มเป็นร้อยละ 29.68 ของ
กระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงหรือเพ่ิมขึ้นจากปริมาณก าลังการก่อนปรับปรุงก าลังการผลิตที่ 100,000 แผ่น
ต่อวัน เป็น 129,680 แผ่นต่อวัน ดังที่แสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณก าลังการผลิตใหม่หลังการปรังปรุงประสิทธิภาพก าลังการผลิตเทียบกับปริมาณก าลัง
ผลิตเดิม 
 
             2 แนวทางที่ช่วยในการลดเวลาของขั้นตอนย่อยของการพิมพ์ โดยใช้ 1) แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram), 2) 
เทคนิค 5W1H, 3) ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS น าเข้ามาวิเคราะห์เพื่อได้แนวทางดังตารางที่ 7 
 
 

ตารางที่ 7 แนวทางที่ช่วยในการลดเวลาของขั้นตอนย่อยของการพิมพ์ 
ขั้นตอน กิจกรรมใหม่ ผลที่ได้ 
ตัดกระดาษส าหรับพิมพ์ 
 

เพิ่มแถบไม้บรรทัดที่หน้าแท่นตัด  และวางต าแหน่งของไม้
บรรทัด 

ช่างสามารถวัดขนาดกระดาษและ
ตัดกระดาษได้เร็วขึ้น 

ตั้งแม่พิมพ ์ เพิ่มพนักงานสนับสนุนช่ัวคราวอีก 2 คน, เครื่องพับแม่พิมพ ์ การตั้งแม่พิมพ์ใช้เวลาน้อยลง 

พิมพ์งาน 
 

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนก าลังการผลิตของเครื่องได้เนื่องจาก
เครื่องพิมพ์เดินเครื่องเต็มก าลังแล้ว 

ไม่สามารถลดเวลาในการผลิตได้ 

QC งานพิมพ ์ น างานในข้ันตอนน้ี ให้ช่างพิมพ์เป็นผู้ตรวจระหว่างพิมพ์ สามารถตัดขั้นตอนน้ีออกไปได้ 
 
             การที่จะเพิ่มก าลังการผลิตให้แก่โรงงาน ส่วนมากโรงงานอุตสาหกรรม  จะเลือกที่จะท าการเพิ่มก าลังการผลิตใน
หน่วยงานที่สนใจ หรือที่เลือกเฉพาะขึ้นมาพิจารณา และใช้เทคนิคในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา 
(Fishbone Diagram) เพื่อรวบรวมสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเด็นที่สนใจ เช่น เมธิศา จุ้งลก (2555), ณัฐยศ สมช านุ 
(2555) แต่ก็ยังมีอีกเทคนิคที่สามารถจะหาสาเหตุของปัญหาได้ โดยอาศัยหลัก 5W1H  ตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบในประเด็นท่ี
สนใจ เช่น ทัศนาธาร วงค์วาลเรือน (2560) เมื่อได้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจะต้องปรับปรุงกระบวนการนั้น
ด้วยทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS เช่น ธันฐภัทร์ ราศรีมิล (2559), วุฒิพร ศรีไพโรจน์ (2559), นอกจาก
วรรณกรรมที่ศึกษาการเพิ่มก าลังการผลิตให้แก่โรงงานใช้วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบ้างส่วน ยังไม่ได้ท าการศึกษา
ปัญหาของทุกแผนกว่าจริงๆแล้วปัญหา ที่เป็นคอขวดอยู่ที่ขั้นตอนไหนกันแน่ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของความน่าสนใจในการวิจัย
และวิเคราะห์ทั้งระบบของกระบวนการผลิต ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ส าคัญมากคือการที่จะต้องหาจุดที่เป็นคอ
ขวดที่แท้จริงของกระบวนการให้เจอ โดยที่จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละขั้นตอน และน าผลมาท าการเปรียบเทียบ
กันในเชิงของก าลังการผลิตของแต่ละขั้นตอนน้ัน ซึ่งทางโรงพิมพ์ The Best ได้น าหลักการปรับปรุงกระบวนการผลิตมาใช้ช่วย
ในการวิจัยนี้ เช่น แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram), เทคนิค 5W1H, ทฤษฎีการลดความสูญเปลา่ดว้ยหลกัการระบบ ECRS มา
ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนย่อย ณ จุดที่เป็นปัญหาคอขวดของกระบวนการพิมพ์ จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา

ปริมาณงานพิมพ์ (แผน่/วนั) 

154,240 หน้า/วนั ปริมาณความต้องการงานพิมพ์ทีม่าก

ที่สดุ 

 

 110,975 หน้าต่อวัน ปริมาณความต้องการงานพิมพ์เฉลี่ยแต่ละวัน 

100,000 หน้า/วนั ปริมาณก าลงัการผลติ 

129,680 หน้าต่อวัน ปริมาณก าลังการผลิตใหม่หลังการ
ปรังปรุงประสิทธิภาพก าลังการผลิต 
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ผู้วิจัยได้น าหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้าประยุกต์ใช้ในการเพิ่มก าลังการผลิต ท่ีจุดคอขวด สามารถวิเคราะห์และ
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
               1 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาที่มีต่อกระบวนการผลิต โดย
สามารถแยกวิเคราะห์สาเหตุออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ตามแผนผังก้างปลา ออกเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุย่อย 
               2 เทคนิค 5W1H ได้น ามาใช้ตั้งค าถามในประเด็น Who, What, Where, When, Why, How ของขั้นตอนย่อย 
เพื่อหาค าตอบท่ีส่งผลต่อกระบวนการผลิต หลังจากนั้นจะได้ข้อมูลที่น าไปใช้วิเคราะห์ที่ในขั้นตอนต่อไป 
              3 ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS ช่วยแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตย่อย 
ได้ผลดังนี ้ขั้นตอนตัดกระดาษงานพิมพ์ เลือกใช้การท าให้ง่าย (Simplify) คือขั้นตอนนี้จะเสียเวลาในการวัดขนาดของกระดาษ
ที่ต้องการ แก้ไขโดยการเพิ่มแถบสติกเกอร์บอกขนาดที่เครื่องตัดและจัดต าแหน่งให้แก่ไม้บรรทัดวัด , ขั้นตอนตั้งแม่พิมพ์
เลือกใช้การท าให้ง่าย (Simplify) คือ เพิ่มพนักงานสนับสนุนช่ัวคราวอีก 2 คน, ขั้นตอน QC งานพิมพ์ เลือกใช้วิธีการจับมา
รวมกัน (Combine)  คือ การ QC งานพิมพ์จะต้องท าหลังจากงานพิมพ์เสร็จ ดังนั้นจึงให้ช่างพิมพ์ตรวจสอบช้ินงานพิมพ์
ระหว่างที่พิมพ์งาน เมื่อพิมพ์เสร็จ การ QC งานพิมพ์ก็เสร็จ  
                จากท่ีแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่าใช้เวลาผลิตน้อยลงถึงร้อยละ 28 ของกระบวนการก่อนปรับปรุง 
1 รอบการพิมพ์ และ เมื่อได้ท าการจัดเรียงกระบวนการใหม่ของการพิมพ์ใน 1 วันท างานที่ต้องพิมพ์งาน 2 รอบงานพิมพ์ ยัง
สามารถลดการท างานได้อีกเท่ากับร้อยละ 29.68 ของกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง  
  

ข้อเสนอแนะ  
  1 ควรให้มีการจัดท าคู่มือในการใช้เครื่องจักรในแต่ละแผนก ตัวอย่างเช่นแผนกพิมพ์ ระบุให้ละเอียดว่าควรจะตัด
กระดาษอย่างไร และควรมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกวิธี  
             2 ควรมีก าหนดท าตารางของการบ ารุงรักษาเครื่องจักร และท าตามแผนการในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่าง
จริงจัง เพื่อลดปัญหาการรอคอยงานที่เกิดขึ้นจากการที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ท างานผิดปกติ หรือหยุดท างาน  
             3 เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนรวมในการแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบทีม  
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                                                        บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1. เพื่อศึกษาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ DUSIT  2. เพื่อศึกษาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ DUSIT  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ช้ันปีที่ 
3  จ านวน 49 คน  ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ช้ันปีที่ 3  จ านวน 30 คน  
ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบการสุ่มแบบง่าย  ใช้แบบแผนการวิจัยคือ แบบทดลองกลุ่มเดียว โดยการทดสอบหลังเรียนรู้  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT  จ านวน 12 แผน  2. แบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะ
การสร้างองค์ความรู้  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความสอดคล้อง (IOC)  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยมีดังนี้  1. ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่
ระหว่าง 0.67 - 1.00  ซึ่งเป็นค่าแสดงหลักฐานของความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก สามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ทดลองใช้ได้  2. ผลการศึกษาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ ของครูปฐมวัยพบว่า สมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ที่
ประกอบด้วย 1. ด้านการแสวงหาความรู้  2. ด้านการคิดวิเคราะห์ 3. ด้านการคิดสังเคราะห์ 4. ด้านการคิดสรุป  5. ด้านการ
คิดประยุกต์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52, S.D. = 0.57) 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ , การสร้างองค์ความรู้ , ครูปฐมวัย  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1. To study the index of consistency of lesson plan called DUSIT 
instructional model. 2. To study the knowledge construction performance post learning for early childhood 
teacher. The populations were 49 in the  3rd year of Early Childhood Education Students of Suan Dusit 
University ,Suphanburi Campus studying in semester 1 in academic year 2018. The 3rd year 30 students were 
sampled selecting by simple random sampling technique. One –Shot experimental case study design for 
this study.  Research Instruments were 1. 12 DUSIT lesson plan 2. Knowledge construction performance 
observation form. Index of consistency, Mean, Standard Deviation  and  Content Analysis were used to 
analyse data. The research findings were as follows: 1). The Index of consistency of lesson plan called DUSIT 
instructional model were between 0.67-1.00 in high level. 2) The result of knowledge construction 
performance include  (1) Seeking knowledge (2) Analytical thinking (3) Synthetic thinking (4) Summary 
thinking (5) Applied thinking, post learning’s were in highest level X  = 4.52, S.D. = 0.57  
Keywords: Instructional model , Knowledge construction , Early childhood teacher  
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บทน า 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการทุกด้าน ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น มีความ
สงสัยในสิ่งต่างๆ ชอบถามจนกว่าจะได้ค าตอบที่ชัดเจน แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาให้เห็นอย่างเปิดเผยและเปลี่ยนแปลง
อารมณ์ได้ง่ายๆ ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น ครูปฐมวัยเป็นครูคนแรกของเด็ก ในแต่ละวันท่ีครูอยู่กับเด็กถือเป็นการ
บ่มเพาะด้านจิตใจและด้านความรู้ ดังนั้นครูจะต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเด็กเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดี ความรู้ที่
เกิดขึ้นกับครูปฐมวัยมีทั้งความรู้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่เกิดจากการสังเกต ค้นคว้า สอบถาม  สนทนา ส ารวจ ปฏิบัติ
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ จนเกิดเป็นประสบการณ์ความรู้ที่สามารถน ามาถ่ายทอดให้กับเด็กปฐมวัยได้ (Little; Quintas; & 
Ray. 2002: 42) ความรู้ของครูปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่สั่งสมจากการเรียนรู้และการสร้างเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องอาศัยทักษะในการ
แสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสรุป และการคิดประยุกต์ ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย พบว่า ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 
1986) เช่ือว่าการสร้างองค์ความรู้เกิดจากการปรับสติปัญญาให้อยู่ในภาวะสมดุล มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หลอมรวม
ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ สามารถจ าแนกแยกแยะ น าเสนอผลงานของตนเอง ท าให้คน
อื่นเข้าใจความคิดของตนได้  ส่วนทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner, 1969) เห็นว่าการที่จะเกิดความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ได้ จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสม วิธีการสอนและเนื้อหามีความต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถใช้ภาษาเป็นสื่อในการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างกันและสร้างผลงานได้ ทฤษฎีสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky,1978) กล่าวถึงการสร้างกฎระเบียบเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะการที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้มีโอกาสแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม ท าให้ได้คิด กล้าตัดสินใจ
ด้วยความคิดของตนเอง การเรียนรู้จะเกิดขั้นได้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างกนั
จนท าให้เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้ ใช้ภาษาในการสื่อสารความคิดของตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความคิดที่
สลับซับซ้อน จนท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยการสร้างช้ินงานของ
เพเพิร์ท (Papert, 1991) ที่สนับสนุนให้ได้วางแผนท ากิจกรรมด้วยตนเอง เพราะการวางแผนเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เลือก ได้
วางแผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ เป็นการฝึกความรับผิดชอบและใฝ่รู้ตลอดเวลา รวมทั้งฝึกให้รู้จักค้นหาข้อมูลและทดลอง
ด้วยตนเอง ท าให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ีมีประสบการณ์มากกว่าตน ด้วยการสนทนาและศึกษาผลงานของคนเหล่านั้นอย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้ เพเพิร์ทยังให้ความส าคัญกับการน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปสร้างเป็นช้ินงาน เพราะการสร้างผลงานจะท าให้
เกิดความรู้ใหม่และสามารถน าความรู้ใหม่ไปสร้างผลงานต่าง ๆ ที่มีความเป็นรูปธรรม จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาดังกล่าวมาบูรณาการเข้าด้วยกันจน
ท าให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ส าหรับครูปฐมวัย  ดั งนี้  1) การจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีอิสระ ท้าทายความสามารถ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น  2) การสนับสนุนการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ให้ได้ส ารวจความรู้ของตนเองมีความรู้เพียงใด ต้องการความรู้ใดเพิ่มเติม เพื่อจะได้เกิดความคิดวิจารณญาณ แล้ว
น ามาซึ่งการวางแผนเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจน เหมาะสมร่วมกัน และสะท้อนความรู้ของตนเอง  3) การสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกับคนอื่นโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และ  4) การจัดกิจกรรมที่สามารถสะท้อนความก้าวหน้าซึ่ง
เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT ที่ประกอบด้วย
ขั้นการสอน 5 ขั้น ได้แก่  ขั้นที่ 1 การอภิปรายและการท านาย/พยากรณ์ (Discussion and Divination)  ขั้นที่ 2 การศึกษา
สร้างเสริมความรู้ (Upbringing)  ขั้นที่ 3  การสังเคราะห์และน าเสนอผลงาน (Synthetic and Presentation) ขั้นที่ 4 การ
ปรับปรุงผลงาน (Improvement) ขั้นที่ 5 การทดสอบ การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ (Test, Assessment 
and Reflection)  และเมื่อได้ทดลองใช้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลจากการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาพบว่า นักศึกษาได้เข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ท าให้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ ได้คาดการณ์สภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้น ได้คิดวางแผนป้องกันปัญหา ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ได้ท างานกลุ่มและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม เป็นรูปแบบที่ท าให้นักศึกษาสนใจเรียนเพราะท าให้นักศึกษาสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้และเกิดการเรียนรู้ที่คงทน (อารีย์ พรหมเล็ก. 2559 , หน้า 39 - 40)  สอดคล้องกับแนวคิด 
เพเพิร์ท (Papert. 1991: 27 - 37) และ มิทเชล (Mitchel. 2001: 56 - 61)  ที่มีความเห็นว่า การเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง มีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการการสร้าง  2 กระบวนการด้วยกัน สิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้
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ใหม่ ขึ้นด้วยตัวเอง ไม่ใช่รับแต่ข้อมูล ที่หลั่งไหลเข้ามา ในสมองของผู้เรียน เท่านั้น โดยความรู้ จะเกิดขึ้นจาก การแปล
ความหมาย ของประสบการณ์ที่ได้รับ สิ่งที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้น มี
ความหมายกับผู้เรียนคนนั้น การสอนแบบป้อนความรู้ให้ไม่ใช่วิธีที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ครูต้องเข้าใจธรรมชาติของ
กระบวนการเรียนรู้ และช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้นให้เป็นไปไดด้ีขึ้นตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน ครูควรคิดค้น
พัฒนาสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น คิดค้นว่าจะให้โอกาสแก่ผู้เรียนอย่างไรจึงจะให้ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นเองได้ ผู้วิจัยเช่ือว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT  จะสามารถส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลให้ครูปฐมวัย
เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สมกับเจตนารมณ์ของการปฏิบัติการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และน าไปประยุกต์ใช้สอนเด็กปฐมวัย ได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ตามแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการที่เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว การสังเกต การมีโอกาสเลือกกิจกรรม ท าการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT ส าหรับครูปฐมวัย 

ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.1  แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 12 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 36 ช่ัวโมง ได้แก่ 
   1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
   2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน   
   3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  รูปแบบการเรียนรู้และระบบการสอน   
   4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  วิธีจัดการเรียนรู้ 1 
   5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  วิธีจัดการเรียนรู้ 2 
   6) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  วิธีจัดการเรียนรู้ 3 
   7) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เทคนิคการจัดการเรียนรู้และบทบาทผู้เกี่ยวข้อง 
   8) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  การเรียนรู้แบบเรียนรวม 
   9) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  สื่อการเรียนรู้ 
   10) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  การประเมินผลการเรียนรู้ 
   11) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  การออกแบบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   12) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  การฝึกปฏิบัติการสอนแบบ Active Learning 
  1.2  แบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ ของนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
   ส่วนที่ 1  เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมที่มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ 5 ระดับ 5 คะแนน โดยผู้สอนเลือก
ระดับพฤติกรรมที่ตรงกับนักศึกษามากที่สุด 
   ส่วนที่ 2  เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมปลายเปิด โดยผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
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 2. หาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
  น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT  เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้เช่ียวชาญคณะครุ
ศาสตร์ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้แล้วหาค่าความสอดคล้อง (IOC) มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   + 1 
  ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  - 1 

N

R
   IOC


=  

เมื่อ  IOC  คือ  ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
     R   คือ    ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
      N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  ทั้งนี้ เกณฑ์ IOC  อยู่ในระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ขึ้นไป  ถือว่ามีความสอดคล้องและคัดเลือกไว้ใช้  ถ้า
ต่ ากว่า 0.50  ให้พิจารณาเหตุผลเป็นรายข้อ เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 30 คน ใช้แบบแผนการวิจัย คือ แบบทดลองกลุ่มเดียว (One–
Shot Experimental Case Study Design) โดยการทดสอบหลังเรียนรู้มีแผนภาพ ดังนี้ (พรใจ สารยศ. 2559, หน้า 9) 
 
 
                                             -                  X                  O 
    
            ภาพที่ 1  แสดงภาพรูปแบบการศึกษา 
 
  เมื่อ    X  แทน  การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT 
            เมื่อ    O  แทน  การทดสอบหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ DUSIT   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตลักษณะพฤติกรรมสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ 5 ด้าน มีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริคส์ 5 ระดับ  5 คะแนน  แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  5   คะแนน หมายถึง   มีลักษณะพฤติกรรม 9-10 ครั้ง 
  4   คะแนน หมายถึง   มีลักษณะพฤติกรรม 7-8 ครั้ง 
  3   คะแนน หมายถึง   มีลักษณะพฤติกรรม 5-6 ครั้ง 
  2   คะแนน หมายถึง   มีลักษณะพฤติกรรม 3-4 ครั้ง 
  1   คะแนน หมายถึง   มีลักษณะพฤติกรรม 1-2 ครั้ง 
  ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best. 1986:195) การให้ความหมาย
โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ ดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถึง   ระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง   ระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง   ระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง   ระดับน้อย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด 
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
ช้ันปีท่ี 3  จ านวน 49 คน  ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2561  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ช้ันปีท่ี 3  จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling Technique) (พยอม วงศ์สารศรี  และ คณะ, ม.ป.ป., หน้า 190) 
 2. ตัวแปร 
  2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT ประกอบด้วย 5 
ขั้น  คือ 
   ขั้นที่ 1  การอภิปรายและการท านาย/พยากรณ์ (Discussion and Divination) หมายถึง การพูด
แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 2  การศึกษาสร้างเสริมความรู้ (Upbringing) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นการจ า ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
   ขั้นที่ 3  การสังเคราะห์และน าเสนอผลงาน (Synthetic and Presentation) หมายถึง กระบวนการ 
บูรณาการความรู้ แนวคิด ตั้งแต่ 2 ประเด็นขึ้นไป เข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ทั้ง
แบบรูปธรรม นามธรรม และถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ผสมผสานกันระหว่าง ศิลปะการพูดกับการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ผ่านสื่อและอุปกรณ์ 
   ขั้นที่ 4  การปรับปรุงผลงาน (Improvement) หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบท่ีจะท าให้การ
ด าเนินงานสะดวกรวดเร็ว ง่าย ประหยัดเวลา และได้ผลงานมากกว่า โดยอาศัยหลักปรับปรุงผลงาน 4 ประการ ดังนี้ 1. การ
ตัดทิ้ง  2. การรวม  3. การสลับเปลี่ยน  4. การท าให้ง่าย 
   ขั้นที่ 5 การทดสอบ การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ (Test, Assessment and 
Reflection) หมายถึง การก าหนดจ านวน ปริมาณ คุณลักษณะของพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้เรียน โดยใช้ข้อสอบเป็น
เครื่องมือ แล้ววินิจฉัย ตัดสิน ลงสรุปคุณลักษณะของพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้เรียนนั้น แล้วให้ข้อมูลกลับไปยังผู้เรียน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
  2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) คือ สมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย  
5 ด้าน ดังนี ้
   ด้านที่ 1 การแสวงหาความรู้ หมายถึง  การค้นหาความรู้โดยการสืบค้น การสังเกต การตั้งค าถาม การ
สนทนา การอ่าน และการปฏิบัติ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT 
1. การอภิปรายและการท านาย/พยากรณ์ (Discussion and Divination) 

2. การศึกษาสร้างเสรมิความรู้ (Upbringing) 

3. การสังเคราะห์และน า 

เสนอผลงาน (Synthetic and Presentation) 

4. การปรับปรุงผลงาน (Improvement) 

5. การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ (Test, Assessment and 
Reflection) 

สมรรถนะ 
การสร้างองค์ความรู้ 

1. การแสวงหาความรู ้
2. การคิดวิเคราะห ์
3. การคิดสังเคราะห ์
4. การคิดสรุป 
5. การคิดประยุกต ์
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   ด้านที่ 2 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง  การจ าแนกส่วนประกอบข้อมูลจากส่วนใหญอ่อกเป็นส่วนประกอบ
ย่อย 
   ด้านที่ 3 การคิดสังเคราะห์ หมายถึง การน าส่วนประกอบย่อย ๆ ของแต่ละสิ่งมารวมกันจนกลายเป็น
สิ่งใหม ่
   ด้านที่ 4 การคิดสรุป หมายถึง การน าข้อมูลจากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็น
สาระส าคัญของข้อมูลหรือสถานการณ์ 
   ด้านที่ 5 การคิดประยุกต์ หมายถึง การน าความรู้หรือสิ่งที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ช่ัวโมง  รวมเป็น 36 ช่ัวโมง 
  
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
การเรียนรู้และการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  รูปแบบการเรียนรู้และระบบการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  วิธี
จัดการเรียนรู้ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  วิธีจัดการเรียนรู้ 2  6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  วิธีจัดการเรียนรู้ 3แผนการ
จัดการเรียนรู้   ที่ 7 เทคนิคการจัดการเรียนรู้และบทบาทผู้เกี่ยวข้อง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  การเรียนรู้แบบเรียนรวม  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  สื่อการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การประเมินผลการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
การออกแบบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การฝึกปฏิบัติการสอนแบบ Active Learning มี ผล
ปรากฏดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1  ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC ความหมาย 

แผนที่  1  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนที่  2 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
แผนที่  3 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
แผนที่  4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนที่  5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนที่  6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนที่  7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนที่  8 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนที่  9 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนที่ 10 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
แผนที่ 11 1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
แผนที่ 12 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00  ซึ่ง
เป็นค่าแสดงหลักฐานของความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก สามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ได้ 
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 2. ผลการศึกษาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย 
  ผู้วิจัยศึกษาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย 5 ด้าน ดังนี้  1. ด้านการแสวงหาความรู้ 2. ด้าน
การคิดวิเคราะห์ 3. ด้านการคิดสังเคราะห์  4. ด้านการคิดสรุป  5. ด้านการคิดประยุกต์  โดยใช้สถิติด้วยค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย 
 

สมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย  S.D. ความหมาย ล าดับที ่

1. ด้านการแสวงหาความรู้ 4.66 0.45 มากที่สุด 1 
2. ด้านการคิดวิเคราะห์ 4.56 0.61 มากที่สุด 2 
3. ด้านการคิดสังเคราะห์   4.35 0.75 มาก 5 
4. ด้านการคิดสรุป   4.52 0.56 มากที่สุด 3 
5. ด้านการคิดประยุกต์   4.50 0.48 มากที่สุด 4 
ผลประเมินโดยภาพรวม 4.52 0.57 มากที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 2 โดยภาพรวมสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, 
S.D. = 0.57) หากพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรยีงจากมากไปหาน้อย พบว่า  ด้านการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (
= 4.66, S.D. = 0.45) รองลงมาได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.56, S.D. = 0.61)  ด้านการคิดสรุป
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.56) ด้านการคิดประยุกต์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, S.D. = 0.48)  และ
ด้านการคิดสังเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
 ผลการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 12 
แผน พบพฤติกรรมในแต่ละด้านดังน้ี 

1. ด้านการแสวงหาความรู้  มีพฤติกรรมการค้นหาความรู้โดยการสืบค้น การสังเกต การตั้ง 
ค าถาม การสนทนา การอ่าน และการปฏิบัติ 

2. ด้านการคิดวิเคราะห์    มีพฤติกรรมการจ าแนกส่วนประกอบข้อมูลจากส่วนใหญ่ออกเป็น 
ส่วนประกอบย่อย 

3. ด้านการคิดสังเคราะห์  มีพฤติกรรมการน าส่วนประกอบย่อย ๆ ของแต่ละสิ่งมารวมกันจน 
กลายเป็นสิ่งใหม่ 

4. ด้านการคิดสรุป  มีพฤติกรรมการน าข้อมูลจากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  
เป็นสาระส าคัญของข้อมูลหรือสถานการณ์ 

5. ด้านการคิดประยุกต์  มีพฤติกรรมการน าความรู้หรือสิ่งที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ตาม 
วัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  
 สรุปผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00  
ซึ่งเป็นค่าแสดงหลักฐานของความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ภาพรวมสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.57) หากพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการแสวงหา
ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.45) รองลงมาได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
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4.56, S.D. = 0.61)  ด้านการคิดสรุปอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.56) ด้านการคิดประยุกต์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.50, S.D. = 0.48)  และด้านการคิดสังเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
 ผลการวิจัยที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยรวมของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 0.67 -1.00  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ค่าแสดงหลักฐานของ
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากสามารถน าไปใช้ได้ เรียกแผนการจัดการเรียนรู้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ DUSIT ประกอบด้วย
ขั้นสอน  5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอภิปรายและการท านาย/พยากรณ์ (Discussion and Divination)  ขั้นที่ 2 การศึกษาสร้างเสริม
ความรู้ (Upbringing)  ขั้นที่ 3 การสังเคราะห์และน าเสนอผลงาน (Synthetic and Presentation)  ขั้นที่ 4 การปรับปรุง
ผลงาน (Improvement)  ขั้นที่ 5 การทดสอบ การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ (Test, Assessment and 
Reflection)  สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget,1986) ที่กล่าวว่า การสร้างความรู้เกิดจากการ
ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติ ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีประวัติศาสตร์สังคมของไว ก็อตสกี้ 
(Vygotsky,1978) ที่กล่าวว่า การสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถสร้างโดยการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการ
ได้ร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนที่มีประสบการณ์มากกว่า จะท าให้การคิดมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้โดยการสร้างช้ินงานของเพเพิร์ท (Papert,1991) ที่กล่าวว่า การสร้าง
ความรู้โดยการสร้างช้ินงาน เป็นการปฏิบัติจริง จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ง ผลงานจะช่วย
พัฒนาการทางความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความคงทนไม่ลืมง่าย การที่ผู้เรียนได้รับประสบการณท์ี่เป็นรูปธรรม สะท้อน
ความคิดจากประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลายหลาก จะน าหลักการนั้นไปประยุกต์ใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 
 2. ผลการศึกษาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ของครูปฐมวัย 5 ด้าน ดังนี้  1. ด้านการแสวงหาความรู้  2. ด้านการ
คิดวิเคราะห์ 3. ด้านการคิดสังเคราะห์  4. ด้านการคิดสรุป  5. ด้านการคิดประยุกต์ พบว่า  สมรรถนะการสร้างองค์ความรู้
โดยรวม ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู ้DUSIT ที่ประกอบด้วย
ขั้นสอน 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอภิปรายและการท านาย/พยากรณ์ (Discussion and Divination)  ขั้นที่ 2 การศึกษาสร้าง
เสริมความรู้ (Upbringing) ขั้นที่ 3 การสังเคราะห์และน าเสนอผลงาน (Synthetic and Presentation) ขั้นที่ 4 การปรับปรุง
ผลงาน (Improvement) ขั้นที่ 5 การทดสอบ การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ (Test, Assessment and 
Reflection) ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสรุป คิดประยุกต์ จาก
กรณีศึกษาในสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข และลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ DUSIT เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเนื้อหา
สาระที่ก าหนด มีการสะท้อนความคิดผลงานท่ีกลุ่มได้น าเสนอผลงาน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  นับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ประ
วีณา โภควณิช (2559: 21-35) แซลลิส และ แกรี่ (Sallis; & Gary. 2002: 121; Davenport. 2007: Online) ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเอง หากผู้เรียนมีโอกาสไดส้รา้งความคิด และน าความคิดของตนเองไปสร้างผลงาน
โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมท าให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรม ซึ่งอยู่ภายในสถานการณ์หรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ผ่อนคลายเอื้อต่อการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเป็นกลุ่มย่อยเพื่อช่วยกันเรียนรู้ กลุ่มช่วยกัน
ปฏิบัติกิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดี  
 ผลการศึกษาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาจากการสอนการจัดการเรียนรู้แบบดุสิต  ด้านการแสวงหา
ความรู้ มีพฤติกรรมการค้นหาความรู้โดยการสืบค้น การสังเกต การตั้งค าถาม การสนทนา การอ่าน และการปฏิบัติ สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของซาเดห์และซีออน (Sadeh; & Zion. 2009) ได้เปรียบเทียบพัฒนาการกระบวนการแสวงหาความรู้ที่
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้โดยอิสระกับการได้รับการช้ีแนะ กระบวนการแสวงหาความรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่
แสวงหาความรู้โดยอิสระก่อนและหลังการทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการแสวงหาความรู้และความเข้าใจ
กระบวนการอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของคาลิด (Khalid. 2010) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมแสวงหาความรู้
แบบบูรณาการจากปัญหาจริงนอกช้ันเรียน ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนเกิดความคิดวิจารณญาณและทักษะใน การ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากน้ีกิจกรรมที่จัดยังส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย  ด้านการคิดวิเคราะห์ มีพฤติกรรมการจ าแนก
ส่วนประกอบข้อมูลจากส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนประกอบย่อย สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของรัชนี ศรีสองเมือง (2550) ได้
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ศึกษาการเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ
คิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถจ าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง ความสามารถในการระบุ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ ความสามารถจัดหมวดหมู่ประเดน็ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ด้านการคิดสังเคราะห์ 
มีพฤติกรรมการน าส่วนประกอบย่อย ๆ ของแต่ละสิ่งมารวมกันจนกลายเป็นสิ่งใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของสไปรเกลอร์และ
ออลซุป (Sprigler; and Alsup. 2003: 763) ที่กล่าวว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาการคิดสังเคราะห์ได้ หากมีการจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิด วางแผน สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นโดยการสนทนา ซักถามและร่วมอภิปราย รวมทั้งการท ากิจกรรม
ร่วมกันทั้งการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การบันทึก โดยการวาดภาพ การเขียน การสร้าง
ผลงานและการน าเสนอผลงานท่ีตนเองสร้างขึ้น ด้านการคิดสรุป มีพฤติกรรมการน าข้อมูลจากการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เป็นสาระส าคัญของข้อมูลหรือสถานการณ์ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ที่กล่าว
ว่าโครงสร้างทางปัญญาโดยการแสวงหาความรู้ด้วยการซักถาม สนทนา พูดคุยหรือพยายามค้นหาวิธีการ ต่าง ๆ ช่วยท าให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนกระทั่งน าไปสู่ขั้นสรุปได้ และสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการสร้างความรูแ้ละการคิดสรปุของผู้เรียนเกิดจากการค้นพบหรอื
การแก้ปัญหา การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน ด้านการคิดประยุกต์ มีพฤติกรรมการน าความรู้หรือสิ่งที่มีอยู่ไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม  สอดคล้องกับแนวคิดอาภากร สงวนนาม (2550) ได้ศึกษา
การเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
ปัญหา แหล่งเรียนรู้ การช่วยเหลือสนับสนุนให้การโค้ช (Coaching) การร่วมมือกันแก้ปัญหา ส่งเสริมความสามารถในการคิด
ประยุกต์ของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะน าข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมภายหลังการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละสถานการณ์มาเติมหรือรับ
โครงสร้างความรู้ใหม่ให้สอดคล้องและถูกต้องยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์ (2550) ที่กล่าวว่า 
ความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ของผู้เรียนจะมากข้ึนมาน าความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักความคิดรวบ
ยอดในบริบทท่ีเหมือนหรือคล้ายกัน มาสรุปอ้างอิงใช้ในบริบทของสิ่งที่ยังไม่รู้  ใช้หลักเหตุผลประมวลเข้าด้วยกันเป็นภาพรวม
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ปรับโครงสร้างความรู้โดยการเพิ่มเติมความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเองโดยปฏิบัติ
ร่วมกันทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยหรือเดี่ยวจะท าให้ได้เรียนรู้สังคม การท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ DUSIT ส าหรับครู
ปฐมวัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT มีหลักการส าคัญที่ท าให้การพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ประสบ
ผลส าเร็จ คือ การให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมใช้แนวทางสร้างความร่วมมือ 
(Collaborative) การมีปฏิสัมพันธ์ (Relationship) และการท างานเป็นทีม (Teamwork) มาช่วยในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  โดยทุกขั้นตอนในรูปแบบควรให้นักศึกษาได้มีการเตรียมการ การปฏิบัติและการสรุปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
 2. การพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ ควรเน้นการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์ว่าอะไร
คือปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขั้นอย่างหลากหลายวิธี การน าวิธีการ
แก้ปัญหาที่เลือกมาปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อสร้างเสริมนักศึกษา ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการใช้ทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะชีวิต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อการนิเทศ  ติดตามผลและประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการสร้างองค์ความรู้ 
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ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการข้อร้องเรียนด้านการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

Satisfaction of lecturers and students in bachelor, master and doctor of philosophy 
degree with learning resources and compliant management service. 

รัตติมา บ ารุงเขต1, พัชรเมศร์ อัศวรัฐธนากูล2 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
2ส่วนการบุคคล บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากดั 

Rattima Bumroongkhet1, Patcharamet Assawaratthanakul2 

1Faculty of Management Science Kanchanaburi Rajabhat University 
2Personnel department Siamkraft Industry Company Limited 

 

                                                       บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการข้อร้องเรียนด้านการให้บริการทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ บริการแก่นักศึกษา ประชากรที่
ใช้ได้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา จ านวน 39 หลักสูตรที่เปิดสอนและลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลเมื่อเดือน เมษายน 2560  
           ผลการวิจัยพบว่า  
  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพึงพอใจต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81  
    2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนด้านการให้บริการทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73  
  3. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพึงพอใจต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้, การจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ 
 

ABSTRACT 
 This research objectives to study the satisfaction of lecturers and students in bachelor, master and 
doctor of philosophy degree that response to the learning resources and compliant management service 
provided by Kanchanaburi Rajabhat University and including receive feedbacks and suggestions from the 
students. The samples are lecturers and students from 39 courses in the 2016 academic year. Questionnaire 
compiled on April 2017. 
The results show that; 

1. The satisfaction with learning resources of the learners is at high level (x̄= 3.81) 
2. The satisfaction with compliant management service of the learners is at moderate level (x̄ = 2.73)  
3.  The satisfaction with learning resources of the lecturers is a high level (x̄ = 3.82) 

Keywords: satisfaction, learning resources, compliant management service 
 
 
บทน า 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้กล่าวไว้ในองค์ประกอบที่ 3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่า 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความ
พร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตและอื่น ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามตัวบ่งช้ีที่ 6.1 คือกระบวนการต่าง ๆ 
อันได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิ เล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ (คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557, หน้า 90-92) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ การจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการจ าเป็น
ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี และได้น าผลการส ารวจมาเป็นข้อสนเทศสู่การพัฒนาการจัดบริการต่าง ๆ ให้กับอาจารย์และ
นักศึกษา เช่น การปรับปรุงที่จอดรถ (สร้างหลังคากันแดดระหว่างอาคาร 7 และอาคาร 9) การสร้างหลังคาทางเดินภายใน
มหาวิทยาลัย การปรับปรุงโรงอาหารเพื่อป้องกันนกและแมลงวัน การปรับปรุงระบบการลงทะเบียนการจองรายวิชาออนไลน์ 
รวมทั้งการลงประวัติข้อมูลของนักศึกษาในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย การเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอแก่นักศึกษา เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเพิ่มพื้นท่ี wifi เพื่อสามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มจ านวนหนังสือ เพิ่มเติมโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นที่นั่งพักผ่อนตามอาคารเรียน
ต่าง ๆ การปรับปรุงสนามกีฬาให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ การสร้างห้องฟิตเนต การเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทางทั้งทาง
อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ค ไลน์ คณะต่าง ๆ มีการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงสร้างอาคารเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น อาคาร
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือผลลัพธ์ที่อาจารย์
และนักศึกษาแสดงความต้องการจากการส ารวจและวิจัยในทุก ๆปี  

ในการนี้ผู้วิจัยจะท าการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ท่ีมีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 39 หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยส ารวจจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรของทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ รวมถึงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา
วิชาชีพครู ท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 2559 และหลักสูตรยังคงมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในปีการศึกษา 2559  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการ

จัดการข้อร้องเรียนด้านการให้บริการทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจากข้อเสนอแนะ 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการข้อร้องเรียนด้านการให้บริการทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ดังนี้ 
 ประชากร 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร 

      1.1 ประชากรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2559  รวมจ านวน 5,077 คน จ าแนกเป็นคณะ 5 คณะ และ 1 ส านัก  
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ตารางที ่ 1  แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นประชากรจ าแนกตามคณะ 

คณะ/ส านัก จ านวนนักศึกษา 
ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

103 
942 
356 
2,105 
981 
590 

รวม 5,077 
 1.2 ประชากรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี โท และเอก ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี  ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  รวมจ านวน 194 คน จ าแนกเป็นคณะ 5 คณะ และ 1 ส านัก ดังนี้ 
 
ตารางที่  2  แสดงจ านวนอาจารย์ที่เป็นประชากรจ าแนกตามคณะ 

คณะ/ส านัก จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5 
40 
40 
50 
40 
19 

รวม 194 

 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์และนักศึกษาแต่ละคณะผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ แจก
แบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูล และเก็บรวบรวมส่งมายังผู้วิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้และ
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  แบบสอบถาม
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนดังน้ี 

     ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  มีค าถามทั้งสิ้น 5 ข้อ ประกอบด้วย
ค าถามเกี่ยวกับเพศ ระดับ ช้ันปีท่ีศึกษา สังกัดคณะ และหลักสูตร/สาขาวิชา โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

   ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย   ราชภัฏกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ ส่วนที่สองคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้  
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้านการให้บริการ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  
   ตอนท่ี 4 ในตอนท้ายของแบบสอบถามจะมีแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาระบุ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  2. วิธีการสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   2.1  ศึกษาจากคู่มือประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบท่ี 6 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  
     2.2  ศึกษาการด้านการให้บริการทรัพยากรที่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บริการของหลักสูตรต่าง ๆ  
  2.3  น าการจัดทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่เป็นตัวบ่งช้ีมาตั้งเป็นข้อค าถามความ
พึงพอใจในกระบวนการให้บริการ 
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 2.4  ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม เป็น 2 ส่วน ดังนี้  
               2.4.1  ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
             2.4.1.1   ด้านกายภาพ   
                 2.4.1.2   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
             2.4.2 ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้านการให้บริการทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัย       
             2.4.2.1   ด้านช่องทาง/ความสะดวกในการร้องเรียนของนักศึกษา 

             2.4.2.2   ด้านกระบวนการการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

             2.4.2.3   ด้านผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

 1. ระยะเตรียมการวิจัย 

  1.1 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.2 ก าหนดข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.3 สร้างเครื่องมือวิจัย 

 2. ระยะด าเนินการวิจัย 

  2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

  2.3 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 3. ระยะสรุปผลการวิจัย 

  3.1 สรุปผลและเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  3.2 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ   
               ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง   โดยมีขั้นตอนของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์คณะต่างๆแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาพร้อมทั้งส่งคืนผู้วิจัย  ให้นักศึกษาท า
การตอบแบบสอบถาม โดยท าการจัดเก็บข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2560 

 1.2 รับแบบสอบถามคืนมาจากคณะต่าง  ๆและตรวจสอบความครบถ้วน  และน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาใช้ในการวิจัย 

 1.3  น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาด าเนินการและบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผลต่อไป 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ  
     ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วน -เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อ
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้และต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้านการให้บริการทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์โดยการน าข้อมูลซึ่งได้จากแบบสอบถามในส่วนที่ 4  ซึ่ง
เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษามาจ าแนก  จัดหมวดหมู่  เช่ือมโยงข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ส่วนประกอบ และสรุปผลโดย
อาศัยความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผล 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนน และก าหนดมาตรฐานการวัดตัวแปรในแบบสอบถาม โดยมีการจัดล าดับ
ความคิดเห็นของแบบสอบถามก าหนดคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบให้ตรงกับความคิดเห็นใน
ระดับใดระดับหนึ่ง การให้คะแนนถือเกณฑ์ดังนี้ 
 ความพึงพอใจพอใจมากที่สุด  คะแนน 5 
 ความพึงพอใจพอใจพอใจมาก  คะแนน 4 

 ความพึงพอใจพอใจพอใจปานกลาง คะแนน 3 

 ความพึงพอใจพอใจพอใจน้อย  คะแนน 2 

 ความพึงพอใจพอใจน้อยที่สุด  คะแนน 1 
  
 จากค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้  จะน ามาแบ่งกลุ่มของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาฯ ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า     มีความพึงพอใจระดับน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50       หมายความว่า     มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ด้านเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อ
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

2. ด้านประชากร 

    1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ของทุกหลักสูตรที่
เปิดสอนและลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 5,271 คน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยด้านนักศึกษาพบว่า  

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพึงพอใจต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.81  
    2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนด้านการให้บริการทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73  

  3. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพึงพอใจต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.82 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. ช้ันปีการศึกษา 
3. สังกัดคณะ  

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการ
ข้อร้องเรียนด้านบริการทรัพยากรที่สนับสนนุการเรียนรู ้

1. ด้านสิ่งสนบัสนุนทางกายภาพ 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการ

เรียนรู้ 
3. ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้านการ

ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 1,147 36.14 

หญิง 2,027 63.86 

รวม 3,174 100.00 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง มีจ านวน 2,027 คน   คิดเป็นร้อยละ 63.86  
ส่วนนักศึกษาที่เป็นชายมีจ านวน 1,147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.14 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 

ช้ันปีท่ี 1 1,078 33.96 

ช้ันปีท่ี 2 1,030 32.45 

ช้ันปีท่ี 3 674 21.24 

ช้ันปีท่ี 4 344 10.84 

ช้ันปีท่ี 5 39 1.23 

ช้ันปีท่ี 6 ขึ้นไป 9 0.28 

รวม 3,174 100.00 

 จากตารางที่ 4  พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 1,078 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  จ านวน 1,030 คน ร้อยละ 32.45 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 674 คน ร้อยละ 21.24 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  จ านวน 

344 คน ร้อยละ 10.84 นักศึกษาช้ันปีท่ี 5  จ านวน 39 คน ร้อยละ 1.23 นักศึกษาช้ันปีท่ี 6 ขึ้นไป  จ านวน 9 คน ร้อยละ 0.28 
 
ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะที่สังกัด 

คณะ/ส านัก จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 998 31.44 

คณะวิทยาการจัดการ 715 22.53 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 665 20.95 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 515 16.23 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 281 08.85 

รวม 3,174 100.00 

 จากตารางที่ 5  พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เป็นนักศึกษาที่สังกัดคณะครุศาสตร์จ านวน 998 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.44 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 715 คน ร้อยละ 22.53 คณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร ์จ านวน 665 คน ร้อยละ 
20.95 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 515 คน ร้อยละ 16.23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 281 คน ร้อยละ 8.85  
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ตารางที่ 6  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะที่สังกัด 
คณะ/ส านัก จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 13 9.15 

คณะวิทยาการจัดการ 40 28.17 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 28.17 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 9.86 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 23.94 

บัณฑิตศึกษา 1 0.71 

รวม 142 100.00 

จากตารางที่ 6  พบว่า อาจารย์ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นอาจารย์ที่สังกัดวิทยาการจัดการและคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวนคณะละ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17 เท่ากัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 34 คน ร้อยละ 
23.94 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 14 คน ร้อยละ 9.86 คณะครุศาสตร์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15 บัณฑิตศึกษา 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.71  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย (นักศึกษา) 
1.สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 

 นักศึกษาตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์และใช้ในการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น  3,174 คน ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็น
หญิง มีจ านวน 2,027 คน   คิดเป็นร้อยละ 63.86 ส่วนนักศึกษาที่เป็นชายมีจ านวน 1,147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.14 
 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 1,078 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 นักศึกษาช้ันปี ที่ 2  
จ านวน 1,030 คน ร้อยละ 32.45 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 674 คน ร้อยละ 21.24 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  จ านวน 344 คน ร้อยละ 
10.84 นักศึกษาช้ันปีท่ี 5  จ านวน 39 คน ร้อยละ 1.23 นักศึกษาช้ันปีท่ี 6 ขึ้นไป  จ านวน 9 คน ร้อยละ 0.28 
 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เป็นนักศึกษาที่สังกัดคณะครุศาสตร์จ านวน 998 คน คิดเป็นร้อยละ 31.44 คณะ
วิทยาการจัดการ จ านวน 715 คน ร้อยละ 22.53 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 665 คน ร้อยละ 20.95 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 515 คน ร้อยละ 16.23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 281 คน ร้อยละ 8.85 และ
ส านักงานบัณฑิตศึกษา จ านวน 29 คน ร้อยละ 0.91  

2.  สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่า 
  2.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พึงพอใจต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.81 
    2.2  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนด้านการให้บริการทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73 
เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านปรากฏดังนี้ 
 ด้านกายภาพ 
 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.05 
รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.91  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.83  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย 3.82 คณะครุศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.18 ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนรู้สูงสุด สูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.93  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.88  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย 3.84 และคณะครุศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.56 
ตามล าดับ 
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 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในด้านการให้บริการทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึง
พอใจในภาพรวมระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.73 จ าแนกเป็น นักศึกษามีความพึงพอใจด้านช่องทาง/ความสะดวกในการ
ร้องเรียนของนักศึกษา ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.87 ด้านกระบวนการการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในระดับ
พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.84 และด้านผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในระดับพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 2.49 
(นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มีข้อร้องเรียน)  เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้าน
เรียงล าดับความพึงพอใจเรียงรายคณะ พบว่า   
 ด้านช่องทาง/ความสะดวกในการร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.00 รองลงมาได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พึงพอใจในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 2.93  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.00 
ตามล าดับ 
 ด้านกระบวนการการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมาได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พึงพอใจในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 2.53  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.00 
ตามล าดับ 
 ด้านผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.68  รองลงมาได้แก่คณะ
ครุศาสตร์มีความพึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.38 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.00 
ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษา 
1. ควรปรับปรุงโต๊ะเรียน เก้าอ้ี ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากวางของไม่เพียงพอ 
2. ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ไม่เสถียร ไม่พร้อมใช้งาน 
3. ระบบการเข้าสมัครสอบประมวลความรู้ ล่มบ่อย แจ้งรายละเอียดน้อย 
4. ตู้ ATM มีน้อยเกินไป 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย รวมถึงสถานท่ีและเครื่องมือ 
6. ควรมีรถรางว่ิงรับส่งในมหาวิทยาลัย 
7. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่ จัดท าระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร สะดวกต่อการใช้งาน 
8. ที่จอดรถไม่เพียงพอ  ทางเข้า-ออกด้านหลังมหาวิทยาลัยอันตราย 
9. ควรสนับสนุนทรัพยากร หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
10. ควรปรับปรุงตึกคณะให้น่าเรียน ควรปรับปรุงห้องน้ าตึกคณะครุศาสตร์ให้มีชักโครก 
11. ควรพัฒนาตึกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สะอาดมากข้ึน ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ปลูกต้นไม้เยอะ ๆ ขยายโรงอาหาร 

12. ห้องสมุดควรยืดเวลาเปิด-ปิด เนื่องจากไม่มีที่นั่งท างานและอ่านหนังสือ หนังสือในห้องสมุดมีน้อย ควรเพิ่มเพื่อสะดวกต่อการ
สืบค้น 

13. ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ บางห้องต้องหาเก้าอ้ีเพิ่ม กระดาน จอเครื่องเสียง สื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย วัสดุอุปกรณ์บาง
ห้องไม่พร้อม 
14. การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยไม่ทั่วถึง  ป้ายติดประกาศตามคณะไม่ชัดเจน  
  
สรุปผลการวิจัย (อาจารย์) 

1.สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 
 อาจารย์ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 142 คน ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นอาจารย์ที่สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 34 คน ร้อยละ 23.94 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 14 คน ร้อย
ละ 9.86 คณะครุศาสตร์ จ านวน 13 คน ร้อยละ 9.15 และบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.71  

2.  สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า 
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  2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พึงพอใจต่อทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 
เมื่อพิจารณาตามสังกัด ปรากฏดังนี้ 
 ด้านกายภาพ 
 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพสูงท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
4.11 รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ ค่าเฉลี่ย 4.02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.94  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย 3.64 บัณฑิตวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 3.57 และคณะครุศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.41 ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 
รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ ค่าเฉลี่ย 4.02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.95  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย 3.82 บัณฑิตวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 3.63 และคณะครุศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.55 ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านปรากฏดังนี้ 
 ความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มี
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาได้แก่ มีการจัดพื้นที่/ห้องหรือสถานที่ส าหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกัน ค่าเฉลี่ย 3.89  และวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนหรือ
ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมต่อการใช้งานอย่างเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.87  
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่ ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร และสื่ออื่นๆ ในห้องสมุดมีความหลากหลาย ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาได้แก่ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ 
มีประสิทธิภาพและทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.03 และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 4.02 
ตามล าดับ  
  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของอาจารย์ 
1. ส านักวิทยบริการเทคโนโลยี ควรตรวจสภาพการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต wifi ให้สามารถใช้งานได้สะดวก 
ตรวจสอบการใช้งาน สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในห้องเรียน 
2. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญจัดสภาพห้องเรียนให้สมบูรณ์เป็นอันดับแรก จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสม 
3. ระบบงานทะเบียนควรปรับปรุงเร่งด่วน เพราะส่งผลกระทบหลายหน่วยงาน 
4. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน 
5. ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุม เนื่องจากรับบัณฑิตมีนักศึกษาน้อย งบประมาณน้อยท าให้อย่าง
อื่นก็น้อยตามไปด้วย 
6. ควรมีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน เช่น ไม่พลุกพล่าน ห้องสมุดควรมีความพร้อม 
7. ควรมี wifi คลอบคลุม เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากขึ้น 
8. ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าให้เพียงพอในอาคารเรียน 
9. ควรพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีความเสถียรมากกว่านี้ 
10. ควรมีการตรวบสอบสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ , จอโปรเจคเตอร์, ปลั๊กไฟ, ไมโครโฟน ให้มี
คุณภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควรมีการปรับปรุงเครื่องเสียง ไมด์ ให้สามารถใช้ได้ทุกห้องเรียน 
12. มีสถานที่นั่งท างานและพักผ่อนน้อย , อากาศร้อนมากควรมีที่ร่มหรือในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ และห้องส าหรับท า
กิจกรรมภายในอาคาร 
13. หนังสือต าราเพื่อใช้พัฒนางานวิจัยมีน้อยและเก่ามาก จึงท าให้ต้องซื้อใช้เองเป็นส่วนใหญ่ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการข้อร้องเรียน 
ปรากฏว่านักศึกษาพึงพอใจในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพื่อสนับส
นุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างครบถ้วน ดังนี้ 
 1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านกายภาพ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่า ง ๆ เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ การจัดสถานที่ส าหรับนักศึกษาได้พบปะอาจารย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร การบริการ
ด้านงานทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังมีการจัดการด้านระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สะดวกแก่การค้นคว้าศึกษา เป็นต้น 
 2. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ระบบและกลไกการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร 
โดยเฉพาะกิจกรรมการบริการด้านการลงทะเบียนออนไลน์ การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ทุน
กู้ยืมการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และ
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ช่วยให้นักศึกษาได้รับบริการต่าง ๆ ตามความต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.  ผู้บริหารสามารถน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการท าแผนพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านการบริการ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

 2.  หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่นักศึกษาน าผลการศึกษาเป็นข้อสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และการจัดบริการให้แก่นักศึกษา 

 3.  ใช้ประกอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการแก่นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในเชิงลึกเพื่อให้รับทราบปัญหาที่แท้จริงและ
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

 2.  ควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษา ว่ามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดบริการที่จ าเป็นใดให้แก่
นักศึกษา  
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                                                         บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี 
Internet of Things ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม น ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบมีวิจารณญาณ ไม่ใช่เพียงการจดจ า
ข้อมูล หรือมโนทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การก าหนดแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 2) ขั้นตอนการสร้างต้นแบบสื่อการ
เรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ท่ีน าเอาอุปกรณ์บ่งบอกสัญญาณแบบ Beacon เข้ามาประยุกต์ใช้เป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 3) ผลลัพธ์หลังจากการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
ได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างทักษะความสามารถให้แก่
ผู้เรียนในการฝึกภาคปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษามองเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  โดยผลการศึกษาพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.249 และกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนให้ระดับความส าคัญไม่
แตกต่างกันมาก ซึ่งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.342 ซึ่งก่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดในกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เป็นการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบมีวิจารณญาณ ไม่ใช่เพียงการจดจ าข้อมูล หรือมโนทัศน์ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาสื่อการเรียนรู้, ระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน, เทคโนโลยี Internet of Things  
 

ABSTRACT 
 The research article, “Development of Learning Materials in Safety Management Systems in 
Factories using the Internet of Things Technology” by industrial management students applied in teaching 
and learning to for the learning process based on critical thinking. It aims to define: 1) Determining guidelines 
for creating a learning process, 2) Procedures for creating media learning protocols in factory safety 
management systems which uses the Beacon signal device to be used as an intermediary for transferring 
knowledge, and 3) the final results after learning will be used to support instructors in various courses. It 
created the concept of developing effective learning media for learners as well as being able to create skills 
for students in practical training. The research show that students are highly satisfied (mean 4 . 2 4 9 , SD= 
0.342) with the learning materials of the safety management system with the Internet of Things technology 
in the factory. In fact, the learning process in the 21st century which is based on critical thinking, not just 
remembering information or concepts 
Keywords: Learning Materials Development, Factory Safety Management Systems, Internet of Things 
Technology 
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บทน า 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันเพื่อแรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของกระทรวงแรงงานในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ได้มีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านแรงงานรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทย จึงส่งผลกระทบให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต่างเร่งปรับตัวและให้ความสนใจในการสร้างแนวทาง
ในด้านระบบการจัดการความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนับเป็นหนึ่ง
ในประเด็นส าคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในสถาบั น
ระดับอุดมศึกษา ที่เปรียบเสมือนแหล่งวิชาการและแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในสายวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมให้มุ่งเน้นปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่
จะต้องเตรียมตัวเป็นผู้ปฏบิัติงาน ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบการในอนาคต ได้ตระหนักถึงระบบดังกลา่ว เพื่อช่วยลดความสูญเสยี
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้   

ในปัจจุบันการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเป็นการสนับสนุนให้
ผู้เรียนท่องจ าความรู้และฝึกทักษะส าเร็จรูปไปเพื่อใช้ส าหรับการสอบมากกว่าการเรียนเพื่อน าองค์ความรู้ทีไดไ้ปประยุกตใ์ช้จรงิ 
การจัดการรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่จึงควรมุ่ งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการพัฒนาความฉลาดหลายด้าน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการช้ีแนะจากอาจารย์ผู้สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อม สนุกกับการ
เรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจจากภายในตัวเองที่อยากจะเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น (วิทยากร เชียงกูล, 2559) การน าเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีในยุค 
IOT หรือ Internet of Things อย่างอุปกรณ์เครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacons โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติในการรับ
และปล่อยสัญญานผ่านระบบ Bluetooth พลังงานต่ า BLE (Bluetooth Low Energy) ที่มีระยะส่งสัญญาณยู่ที่ระหว่าง 100 
– 200 เมตร และมีการระบุต าแหน่งระยะใกล้ที่แม่นย ากว่าระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) (Codebee, 2017) นับเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าว
สามารถเข้าถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบันที่เปรียบเสมือนสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างต าแหน่ง
อุปกรณ์บ่งบอกสัญญาณกับอุปกรณ์รอบตัวของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น รองเท้า เสื้อ บัตรนักศึกษา และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน
การแสดงข้อมูลที่อาจารย์ผู้สอนต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ทั้งในรูปแบบของข้อความตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอและเสียง ตาม
สถานการณ์ของการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงต้องการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบการ
จัดการความปลอดภัยโรงงานด้วยเทคโนโลยี Internet of Things โดยมีการน าอุปกรณ์บ่งบอกสัญญาณแบบ Beacon เข้ามา
ประยุกต์ใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างสูงสุด ผ่านการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสหกรรม ได้
เข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในรายวิชา MGT 3324 การจัดการด้านความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Management) เป็นหนึ่งในรายวิชาเป้าหมายที่ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการป้องกันสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน เหตุผลอันเนื่องมาจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็น
สิ่งส าคัญที่พนักงานต้องตระหนักและพึงระลึกถึงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินจนไม่สามารถประเมินค่าได้ ดังนั้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรยีนรู้ให้แก่นักศึกษาได้เข้าใจและ
มองเห็นภาพก่อนที่จะจบการศึกษาไปเป็นพนักงานผู้ปฏิบัติงานจริง จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะสามารถช่วยลดอัตราการ
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ โดยแนวทางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของรายวิชา MGT 3324 การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Management) เป็นการ
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ถอดบทเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอันตรายจากการส ารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การด าเนินการควบคุมป้องกัน 
และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี โดยประเมินจากแนวคิดทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของ Heinrich 
(1959) ที่กล่าวว่าการบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ ที่สืบเนื่องโดยตรงจากอุบัติเหตุ เป็นผลมาจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย
หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเปรียบเทียบได้เหมือนตัวโดมิโนท่ีเรียงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กัน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมหรือ
ภูมิหลังของบุคคล (Ancestry and Social Environment) ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) การกระท า
หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act and Unsafe Condition) อุบัติเหตุ (Accident) และการบาดเจ็บหรือเสียหาย 
(Injury) โดยมีการศึกษาแนวคิดสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัย 3 สาเหตุ (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2545) ได้แก่ สาเหตุที่
เกิดจากคน (Human Causes) สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) และสาเหตุที่เกิดจาก
ดวงชะตา (Acts of God) รวมถึงแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุตามหลักแนวคิด 3E (วิทยา อยู่สุข , 2544) ได้แก่ 
Engineering (การใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์) Education (การให้การศึกษา) และ Enforcement (การออกมาตรการ
ควบคุม) มาปรับใช้แนวทางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างต้นแบบสื่อการเรียนรู้ดา้นระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานด้วยเทคโนโลยี Internet of Things  
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 แนวทางในการสร้างต้นแบบสื่อการเรียนรูด้้านระบบการจัดการความปลอดภยัในโรงงานด้วยเทคโนโลยี Internet of 
Things มีวิธีการด าเนินวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนเชิงคุณภาพผ่านวิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) 
ด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้วิจัยจะจัดท าแบบประเมินความรู้ในการสร้างต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้านระบบ
การจัดการความปลอดภัยในโรงงานด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ตามค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977) ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
พนักงานผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ านวน 10 ท่าน รวมถึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 

2. ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of 
Things ที่ได้จากด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้ส าหรับตั้งค่าอุปกรณ์บ่งบอกสัญญาณ Beacon ให้มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความตัวอักษร รูปภาพ และเสียง 
โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอันตรายจากการส ารวจท่ี
พบหรืออาจเกิดขึ้น การด าเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้นการแสดงข้อมูล
แจ้งการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment ,PPE) อย่างปลอดภัย ตามระยะห่างของ
สัญญาณที่ก าหนด โดยมีการติดตั้งตัวส่งสัญญาณหลักไว้ที่จุดตรวจเครื่องแต่งกายก่อนเข้าห้องปฏิบัติงานผ่านการแจ้งเตือน
ข้อมูลในระบบการรายงานผลแบบ Real Time เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบถึงข้อมูลการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ของนักศึกษาทุกคนว่าสวมใส่ครบถ้วนหรือไม่ และติดตั้งตัวรับสัญญาณที่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกป้องกันศีรษะ 
รองเท้านิรภัย และเสื้อส าหรับปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้สวมใส่และเข้าใจถึงระเบียบในปฏิบัติงานในโรงงานที่มีการ
ประเมินอันตรายจากการส ารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การด าเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์
เทคโนโลยี 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 
 

3. ทดสอบและปรับปรุงหน้าจอแสดงผลการใช้งานของสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ตามค าแนะน าท่ีได้รับจากพนักงานผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) จ านวน 10 ท่าน เพื่อวัด
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้และน าเอาข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้สื่อการเรียนรู้ด้งกล่าวมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

 
ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงข้อมูลสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 
 

4. สร้างแบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MGT 3324 การจัดการด้านความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Management) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 66 คน โดยมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Liker’s Scale) จ านวน 20 ข้อ 
(ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์, 2554) โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้  
  ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
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  ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
  ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก  
  ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
 จากนั้นผู้วิจัยจะน าคะแนนที่ได้ไปหาคาเฉลี่ย และก าหนดเกณฑในการแปลความหมายดังนี้ 
  1.000 - 1.800 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

  1.801 - 2.600 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 

  2.601 - 3.400 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

  3.401 - 4.200 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก   

  4.201 - 5.000 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 จากนั้นจึงน าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท าการประเมินความสอดคล้อง เพื่อวัดและ
เลือกข้อที่มีค่าดัชนีความ สอดคล้อง (IOC) และท าการวิเคราะห์หาค่า ความเช่ือมั่นของแบบประเมินระดับความพึงพอใจทั้ง
ฉบับโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 

5. วิเคราะห์ข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things 
ที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมช้ันปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 66 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MGT 

3324 การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Management) โดยพิจารณาจากค่าความถี่, ค่าร้อย
ละ, ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (อนุโรจน์ นันทิวัตถพงศ์ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และช านาญ เชาวกีรติพงศ์, 2555) 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมช้ันปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 66 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา MGT 3324 การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Management) โดยระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 25 มีนาคม 2561) 
 

ผลของการวิจัย 
 หลังจากที่สร้างต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of 
Things ส าเร็จแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะน าเอาสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวไปทดลองใช้กับผู้เรียน คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 66 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MGT 3324 การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial 
Safety Management) โดยนักศึกษาจะต้องฝึกภาคปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอันตรายจากการ
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ส ารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การด าเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี จากนั้นอาจารย์
ผู้สอนจะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ณ 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลติภัณฑ์จากโลหะจ าลอง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 6 ช่ัวโมง (3 คาบ/สัปดาห์) ซึ่งเมื่อจบกิจกรรม การเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะต้องท าแบบ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี 
Internet of Things ในรายวิชาดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างมีการประเมินดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things 

รายการประเมิน X̅ S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านลักษณะของสื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้มีความทันสมัยในการถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ในบทเรียน 4.182 0.342 มาก 

สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 4.241 0.372 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้สามารถช่วยส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอย่างต่อเนื่อง 4.332 0.415 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้มีขั้นตอนในการใช้งานท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน 4.254 0.244 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้มีการแสดงข้อมูลผ่านข้อความตัวอักษร รูปภาพ และกราฟฟิกท่ีสวยงาม 4.082 0.376 มาก 

ด้านความพร้อมในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้มีความพร้อมในการใช้งานท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 4.044 0.402 มาก 

สื่อการเรียนรู้มีความพร้อมในการใช้งานท่ีเหมาะสมกับอาจารย์ผู้สอน 4.220 0.215 มากที่สุด 
สื่อการเรียนรู้มีความพร้อมในการใช้งานท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 3.954 0.298 มาก 

สื่อการเรียนรู้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 4.315 0.422 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้มีความพร้อมในการติดตั้งระบบในระยะเวลาอันสั้น 3.996 0.339 มาก 

ด้านความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงตามความมุ่งหมาย 4.462 0.375 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 4.358 0.298 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้สามารถสร้างทักษะความสามารถให้แก่ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติ  4.680 0.314 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษามองเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 4.553 0.325 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายและประหยัดเวลา 4.288 0.397 มากที่สุด 

ด้านการตอบสนองของผู้เรียนต่อการน าสื่อการเรียนรู้มาใช้ของผู้สอน 

สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน 4.458 0.249 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 4.217 0.418 มากที่สุด 

สือการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงกับการท างานในอนาคตได้ 4.012 0.351 มาก 

สือการเรียนรู้สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ในเนื้อหารายวิชาอื่นได้ 4.329 0.335 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรู้มีความสามารถแสดงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ได้อย่างแม่นย า 4.002 0.257 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.249 0.342 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.249 
และกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนให้ระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันมาก ซึ่ งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 
0.342 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วย
เทคโนโลยี Internet of Things ในด้านความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อการ
เรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things สามารถสร้างทักษะความสามารถ
ให้แก่ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.680 และกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน
ให้ระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.314 รองลงมาคือ สื่อการ
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เรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
นักศึกษามองเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.553 และกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนให้ระดับ
ความส าคัญไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.325 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี 

Internet of Things ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถ
สรุปได้ว่า แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ทั้งในด้านความ
พร้อมในการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และด้านความพร้อมในระบบการติดตั้งของสื่อการเรียนรู้ ที่
มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ก่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดในกระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบมีวิจารณญาณ ไม่ใช่เพียงการจดจ าข้อมูล หรือมโนทัศน์ ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กรกฎ เห็นแสงวิไล (2560) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาให้เข้าสู่การเป็น Global 
Citizen ที่มีประสิทธิภาพ เปนคนที่มีความสุขกับชีวิต มีการเรียนรูอยูเสมอ ประสบความส าเร็จในอาชีพ เป็นคนที่สงอิทธิพล
ชีวิตที่ดีในการใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ พื้นฐานสวนหนึ่งก็มาจากพวกเราที่เปนสวนหนึ่งในการสรางทัศนคติที่ดีตอกระ
บวนการเรียนรูดวย และก่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่ ตามแนวคิดของอุไรวรรณ หาญวงค (2560) ทีกล่าวว่า 
กิจกรรมส่งเสริมสะทอนใหเห็นการเช่ือมโยงความรูทักษะจ าเปนตองเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรมีกระบวนการเรียนรู้ร ูวมกันท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานของกระบวนวิชาและเปาหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จับตองได้ ซึ่งนอกจากประโยชน์ในด้าน
การเรียนการสอนแล้ว สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือที่ ช่วยสะท้อนให้อาจารย์ผู้สอนเกิดการตระหนักถึงการน าเอา
แนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนมากยิ่งข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะในด้านการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ที่มีการน าเอาเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามาปรับใช้กับการเรียนการสอน หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาด
ความเสถียรจะส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการท างานของสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว รวมถึงอาจารย์ผู้สร้างสื่อการเรียนรู้ควรมีการ
หาแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2. ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ 
3. เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ในการวิจัย คือ ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคมใน
พื้นที่ที่ท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) คือ พื้นที่เขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 363 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐ พื้นที่เขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง จ านวน 10 คน เป็นผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน เยาวชน จ านวน 
174 คน และประชาชนทั่วไป จ านวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (   ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที (Paired - samples t - test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียคาดหวังในด้านกระบวนการและขั้นตอนมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือด้านคุณภาพในการให้บริการ และด้านช่องทางในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการและวิทยากรมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านคุณภาพ
ในการให้บริการอยู่ในระดับมาก และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากเท่ากัน 3. ความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง 
ค าส าคัญ: บริการวิชาการแก่สังคม, ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง 
 

ABSTRACT 
This research aims to 1) Explore the expectation of stakeholders receiving social academic services from 

the Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 2) Study the level of 
satisfaction of the stakeholders receiving social academic services from the Faculty, and 3) Compare the expectation 
and satisfaction of the stakeholders receiving social academic services from the Faculty.  The samples are 363 
stakeholders receiving social academic services who are in the area under the Memorandum of Understanding (MOU), 
that is, Khun Pat Peng Subdistrict, U-Thong District, Suphanburi Province. The samples consist of 10 government staff 
working for Khun Pat Peng Subdistrict, 10 community leaders, 174 youths, and 169 other people. The instruments used for 
the data collection is a questionnaire which consists of reliability rate of 0.98. The mean ( ) is used for data analysis 
and the paired-sample t-test is implemented to test the statistical hypothesis. 

The research found that 1) Overall, the stakeholders’ expectation towards social academic services from the 
Faculty of Humanities and Social Sciences is at the average level. Considering each aspect, it is found that process and 
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procedure are in the highest level of expectation of the stakeholders. The next below found in the average level are quality of 
service and channels of service. 

2) Overall, the stakeholders’ satisfaction towards social academic services provided by the Faculty of Humanities 
and Social Sciences is at the high level. Considering each aspect, it is found that service providers and speakers reached 
the highest level of satisfaction. The next below found in the high level are quality of service and facilities.  

3)  Overall, the stakeholders’ expectation and satisfaction towards social academic service provided by the 
Faculty of Humanities and Social Sciences are statistically significant with a typical value of 0.1. The 
stakeholders’ satisfaction level is higher than that of the expectation.  
Keywords: Social academic service, Satisfaction, Expectation 
 
บทน า 

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)  เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงในชาติ พัฒนาทุกคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและความคิด
สร้างสรรค์  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคนอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้
ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแปลงแผนดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติตามพันธกิจของ
หน่วยงานท่ีตนก าหนดไว้ ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันการศึกษาน้ัน พบว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (น.9) ให้สถาบันการศึกษาสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  
การพัฒนาภาคการผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและสังคม  
โดยการก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สถาบันพึงมีให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด และในด้านที่
สถาบันมีความเช่ียวชาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  (2547) มาตรา 7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิญชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยมีการสอน วิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยึดถือการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นภาระหน้าที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานดังกล่าวด้วยปณิธาน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบการจัดการเรียนการสอนพร้อมสนับสนุนให้มีการน า
ความรู้สู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมท้ังมุ่งเป้าพัฒนาบริการวิชาการและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาชุมชนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่สังคมและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักว่าการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
สังคมและประเทศชาติตามรูปแบบที่ถนัดและความเช่ียวชาญ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในรูปแบบการให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ 
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม หรือท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการตามพื้นท่ี 
ดังนี้ กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) และปริมณฑลพื้นที่สมุทรสาคร  จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี และสถาบัน
องค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (memory of understanding: MOU) โดยมีรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มี
การบูรณาการศาสตร์ ที่หลากหลาย เช่น การให้ค าปรึกษา จัดประชุมสัมมนา การจัดอบรมให้ความรู้ การตอบค าถามปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อช้ีแนะสังคม การบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากจะท าประโยชน์ต่อสังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ตามมา เช่น เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ มีการบูรณาการเพื่อประโยชน์ทางด้านการเรียน การสอน การท าวิจัย การ
พัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย์ การให้ความรู้เชิงอาชีพและการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ หรือการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานหรือสถาบันองค์กรต่าง ๆ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักยอมรับในสังคม และการพิจารณา
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแผนกลยุทธ์ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ.2558 – 2562 
ภายใต้พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีการจัดวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคมขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
แนวทางในการปฏิบัติในการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุพันธกิจของคณะฯ ดังนี้ 

กลยุทธ์ด้านที่ 1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาการบริการวิชาการ ตามระบบ
และกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบริการวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและ
องค์กรภายนอก ตัวอย่างโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่  1)  โครงการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์สัญจร: เคาะประตูเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะชุมชน 2) โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรเพื่อ
พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในเขตอ าเภออู่ทองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ณ เขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 3) โครงการค่าย
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเครือข่ายอย่างยั่งยืน 4) โครงการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์สัญจร: เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 5) โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการ
วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน: ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 6)  โครงการ: 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สญัจร: การพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยเรียน 7) โครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปีที่ 2: เยาวชนเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาสมุนไพรในชุมชน และ 8)  โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน: สร้างความรู้สู่ความคิดตามติดเทคโนโลยี เป็นต้น   

กลยุทธ์ด้านที่ 2. การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน ทั้งนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันกับเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน      

จากท่ีคณะฯ  ได้จัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นระยะเวลากว่า 
3 ปี ท าให้ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคมโดยตรง เห็นถึงความส าคัญของการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการวิชาการ  อันน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการวิชาการ ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง  จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    การบริการวิชาการแก่สังคม  
เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความส าคัญ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท าวิจัยเพื่อน าผลที่ได้ไปตอบโจทย์เกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม   ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการวิชาการ  พื้นที่ที่ท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) คือพื้นที่        เขต
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 3,026 คน (จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลต าบล    ขุนพัดเพ็ง 
อ าเภออู่ทอง, 2560) 
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  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
         ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคมในพ้ืนที่ที่ท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) คือพื้นที่เขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 363 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970,  pp.607 - 610) จ านวนขั้นต่ า 353 คน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความแกร่ง (Robustness) ผู้วิจัยเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 363 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐพื้นที่เขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง จ านวน 10 คน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น จ านวน 353 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 
หมู่บ้าน ท่ีอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ประกอบด้วยผู้น าชุมชน เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ซึ่งเคยเข้ารับการบริการ
วิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดยด าเนินการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
  1.  สร้างแบบสอบถามถึงเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการรับบริการวิชาการแก่
สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
             ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีหัวข้อค าถามครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านกระบวนการและขั้นตอน 2) ด้านช่องทางในการให้บริการ 3) ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และ 5) ด้านคุณภาพในการให้บริการมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียในการรับบรกิารวิชาการแก่สังคม   ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีหัวข้อค าถามครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านกระบวนการและขั้นตอน 2) ด้านช่องทางในการให้บริการ 3) ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และ 5) ด้านคุณภาพในการให้บริการมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 2.  สร้างข้อค าถามแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับข้อเสนอแนะ 
 3.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ          2)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  บุณยพิพัฒน์ 3) อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง      และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)        
 4.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยทดลองใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 5.  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด
เท่ากับ (0.98) 
 6.  น าแบบสอบถามที่มีคุณภาพดีแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         1.  ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 363 ชุด ณ ระหว่างวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 – 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2561  
 2.  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับกลับคืนมา และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้รับกลับคืนมา
และมีความสมบูรณ์ จ านวน 363 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม 
   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  
 2.  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์โดยใช้หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายข้อ และสรุปรวมในแต่ละด้าน  
 3.  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์โดยใช้หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายข้อ และสรุปรวมในแต่ละด้าน 
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 4.  การทดสอบสมมุติฐานโครงการเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับ
บริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้การทดสอบค่าที (paired-samples t-test) 
  5.  สถิติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ –Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) 
 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่บริการวิชาการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท าข้อตกลงความ
เข้าใจ (MOU) ในที่นี่คือเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่เคย
รับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น 
 1.  ตัวแปรที่ศึกษา 
      1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    1.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  
     1)   ความคาดหวังในการรับบริการวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
  1.1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
  1.2)  ด้านช่องทางในการให้บริการ 
  1.3)  ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความคาดหวังในการรับบริการวิชาการ    
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่   
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
2. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
3. ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
  

ความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการ    
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่   
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
2. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
3. ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
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  1.4)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1.5)  ด้านคุณภาพในการให้บริการ      
  2)   ความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
  2.1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

  2.2)  ด้านช่องทางในการให้บริการ 
  2.3)  ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 
  2.4)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  2.5)  ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่
สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวม 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย �̅� S.D. ความหมาย ล าดับ 
โดยภาพรวม     
    1.  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 3.59 .45 มาก 1 
    2.  ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.44 .47 ปานกลาง 3 
    3.  ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 3.36 .49 ปานกลาง 5 
    4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.38 .52 ปานกลาง 4 
    5.  ด้านคุณภาพในการให้บริการ 3.45 .49 ปานกลาง 2 
สรุปผลรวมทุกด้าน 3.44 .30 ปานกลาง  

 
จากตาราง 1 แสดงว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.44, S.D. = .30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มี   ส่วนได้ส่วน
เสียคาดหวังในด้านกระบวนการและขั้นตอน มากที่สุด (x̅ = 3.59, S.D. = .45) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านคุณภาพในการ
ให้บริการ (x̅ = 3.45, S.D. = .49) อยู่ในระดับปานกลาง และด้านช่องทางในการให้บริการ (x̅ = 3.44,   S.D. = .57) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามล าดับ 
 2.  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่
สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยภาพรวม 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย �̅� S.D. ความหมาย ล าดับ 
โดยภาพรวม     
    1.  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 4.12 .46 มาก 4 
    2.  ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.10 .51 มาก 5 
    3.  ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 4.28 .49 มาก 1 
    4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.23 .53 มาก 3 
    5.  ด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.25 .53 มาก 2 
สรุปผลรวมทุกด้าน 4.20 .44 มาก  

 
จากตาราง 2 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการ    มีความ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 173 

 

พึงพอใจด้านผู้ให้บริการและวิทยากร มากที่สุด (x̅ = 4.28, S.D. = .49) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านคุณภาพ   ในการ
ให้บริการ (x̅ = 4.25, S.D. = .53) อยู่ในระดับมาก และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (x̅ = 4.23, S.D. = .53) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

 
 3.  เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การรับบริการวิชาการแก่สังคม 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

t 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

    1.  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 3.59 .45 4.12 .46 -15.62** 
    2.  ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.44 .47 4.10 .51 -18.91** 
    3.  ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 3.36 .49 4.28 .49 -25.89** 
    4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.38 .52 4.23 .53 -21.84** 
    5.  ด้านคุณภาพในการให้บริการ 3.45 .49 4.25 .56 -20.67** 
รวม 3.44 .30 4.20 .49 -27.21** 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 3 แสดงว่า ความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้ให้บริการและวิทยากรนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ความพึงพอใจ (x̅ = 4.28, S.D. = .49) มากกว่าความคาดหวัง (x̅ = 3.36, S.D. = .49) มากที่สุด รองลงมา คือด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ (x̅ = 4.23, S.D. = .53) มากกว่าความคาดหวัง (x̅ = 3.38, S.D. = .52) 
และด้านคุณภาพในการให้บริการนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ (x̅ = 4.25, S.D. = .56) มากกว่าความคาดหวัง (x̅ = 
3.45, S.D. = .49) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นรายด้าน แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับ
บริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้าน 
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 

ผลต่าง ล าดับ 
�̅� �̅� 

    1.  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 4.12 3.59 0.53 5 
    2.  ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.10 3.44 0.66 4 
    3.  ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 4.28 3.36 0.87 1 
    4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.23 3.38 0.85 2 
    5.  ด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.25 3.45 0.80 3 
รวม 4.20 3.44 0.76  

 
 จากตาราง 4  แสดงว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1.)  ด้านผู้ให้บริการและวิทยากร 
 2.)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 3.)  ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 4.)  ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 5.)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังในด้านกระบวนการ และขั้นตอน 
มากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านคุณภาพในการให้บริการ และด้านช่องทางในการให้บริการ   อยู่ในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานการบริการวิชาการ เชิงประจักษ์ ของคณะฯ มาก่อน เนื่องจากทางคณะฯ ได้เริ่ม
ด าเนินการบริการวิชาการ ในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2559 มา
จนถึงปัจจุบัน จึงท าให้ประชาชนมีความคาดหวังในเรื่องการบริการวิชาการในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังของ
ชุมชนที่มีต่อการบริการทางวิชาการและการบริการทางวิชาชีพของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีพบว่าประชาชนมีความคาดหวังในการบริการวิชาการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัย
รามค าแหงมีสาขาวิทยาเขตการให้บริการ อยู่ในเขตพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก 
เพราะประชาชนอยู่ในพื้นที่เดียวกับวิทยาเขต ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ไม่มีส านักงานอยู่ในพ้ืนท่ีเขตให้บริการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการให้บริการที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ทั้งนี้
อาจท าให้คณะฯ ให้บริการวิชาการได้ไม่ต่อเนื่อง  อีกทั้งประชาชนยังไม่เคยเห็นผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในช่วงแรกประชาชน จึงมี   ความคาดหวังไว้ในระดับปานกลาง 

2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
             ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการและวิทยากรมาก
ที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านคุณภาพในการให้บริการอยู่ในระดับมาก และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสืบเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่มีความคาดหวังในการบริการวิชาการจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเริ่มบริการวิชาการครั้งแรก ในปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน คณะฯ  ได้มี
ขั้นตอนในการด าเนินงานหาข้อมูล โดยลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
เขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  และลงพื้นที่แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนอย่าง
จริงจัง  เมื่อได้ข้อมูลทั้งสองส่วน ทางคณะฯ จึงน าข้อมูล ที่ได้มาประชุมกับคณะกรรมการการบริการวิชาการแก่สังคมประจ า
คณะฯ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและหาหัวข้อท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ยึดปณิธาน โดยน้อมน า พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ.2541 กล่าวว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลา และสอนให้รู้ถึงวิธีตกปลาจะดีกว่า” เพื่อเป็น
การสานต่อพระราชปณิธาน   ทางคณะฯ จึงเห็นความส าคัญของการพัฒนาคน การที่เราจะช่วยเหลือใครนั้นเราต้องช่วยเหลือ
เพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่ช่วยเหลือเพื่อให้เขามาขอความช่วยเหลือจากเราบ่อย ๆ ดังนั้น ถ้าจะช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ต้องให้
ค าแนะน าแก่เขาด้วยเพื่อให้เขาสามารถพึ่งตัวเองได้ในโอกาสต่อไป การให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่แนะน าอะไรเลย เป็นการให้
ปลากินอย่างเดียว แต่ไม่สอนวิธีจับปลา ซึ่งภายหลังเราก็ต้องให้ปลาแก่เขาอยู่เรื่อย ๆ หรือไม่เขาจะมีปลากินเพียงแค่วันเดียว 
หมายความว่า เขารอดพ้นปัญหาจากสิ่งที่เราน าไปให้เฉพาะวันที่เราไปช่วยเท่านั้น แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ในภายหลัง 
เพราะเขาไม่รู้วิธีการ แต่หากเราเพิ่มพูนวิชาชีพแก่เขา ก็เปรียบเสมือนการสอนวิธีตกปลากับเขา ยกตัวอย่าง เช่น คณะฯ ได้จัด
โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในเขตอ าเภออู่ทอง สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ทางคณะฯ ได้เชิญวิทยากรคืออาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยากรได้สอนขั้นตอนและกระบวนการ  ต่าง ๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อให้ประชาชนสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของตนเองให้มี
มาตรฐานและส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ได้บูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการวิจัย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของชุมชนอย่างจริงจัง โดยท าวิจัยชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างตราสินค้าท่ีท าด้วยมือส าหรับผลติภณัฑ์
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากผูป้ระกอบการรายย่อยชุมชนขุนพัดเพ็ง ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารยส์ภุนิ
ทิพย์  ผาสุกดี เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านสังคมศาสตร์และด้านการเขียนแผนที่ชุมชน ซึ่งทางคณะฯ ได้เชิญ
เป็นวิทยากรในโครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเครือข่ายอย่างยั่งยืน  
ให้กับเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยสอนให้เยาวชนเขียนแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ด าเนินงานภายใต้พระราชด าริเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ซึ่งผลงานได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ.สนองงานการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.มบส.   ครั้งที่ 7 ทรัพยากรไทย: ทวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ 19 – 24  มีนาคม พ.ศ.2559 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเห็นได้ว่าวิทยากรทั้ง 2 ท่าน มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เนื้อหาการน าเสนอ
มีความหลากหลายน่าสนใจ ตรงกบัความต้องการของชุมชนและมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ในส่วนการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมแต่ละครั้งทางคณะฯ  ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมมีทั้งที่เป็นห้องประชุมที่มีห้องแอร์ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีพื้นที่ภาคสนาม
บรรจุคนได้จ านวนมาก จึงท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพจนเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภิญญา
พัชญ์  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล  (2551: บทคัดย่อ)  ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อบทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อบทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาพรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
  เมื่อพิจารณาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ
คณะฯ ทางคณะฯ ได้จัดบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายโครงการมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โดย
พิจารณาถึงศาสตร์ที่เช่ียวชาญ  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะฯ เอง โดยบริการวิชาการเหล่านั้น  เป็นบริการการแบบ
ให้เปล่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่รูปแบบการให้บริการทางวิชาการจะ
เป็นการอบรม ให้ค าปรึกษาเพื่อช้ีแนะสังคม โดยทุกโครงการทางคณะฯ ได้ศึกษาความต้องการกลุ่มเป้าหมายก่อนน ามาจัดท า
แผน และเมื่อเสร็จสิน้โครงการมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยได้ท า
การวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ต่อการ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ อยู่ในระดับมาก อันเป็นการยืนยันถึงผลส าเร็จของโครงการในภาพรวมได้อย่างชัดเจน 

3.  เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
มากกว่าความคาดหวัง ซึ่งแสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในการรบับริการวิชาการแก่สงัคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นั้นได้ตั้งความหวังไว้กับการรับบริการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้นไว้ไม่มากนัก ซึ่งอาจเป็นผลจากที่ทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ยังไม่เคยได้มาให้บริการ หรือยังไม่แน่ใจในการบริการวิชาการ ที่ทางคณะจัดให้ หรืออีกนัยหนึ่ง
คิดว่ายังไม่เห็นรูปแบบการด าเนินการในรูปของการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนนี้อย่างแท้จริง จึงไม่ได้คาดหวังผลเท่าที่ควร แต่
เมื่อทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม และ
ให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและจริงจังในการด าเนินงาน ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ท าให้เกิดความ
ประทับใจ เกิดความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้น นั่นแสดงว่าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดท าโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 2.  ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง  เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในการ
เข้าถึงชุมชน ซึ่งต้องใช้หลักการของมนุษย์สัมพันธ์ 
 3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมควรเป็นโครงการที่สอนและให้ความรู้ให้แก่ประชาชนให้พึ่งพาตัวเองได้และ
สามารถต่อยอดโดยเอาน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 
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                                                         บทคัดย่อ 
จากการส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการ

ส ารวจพบว่า โดยเก็บข้อมูลจากสถานที่รวบรวมขยะ จ านวนขยะ ขนาดถังขยะ และรถเก็บขยะ ในช่วงการเรียนการสอ น
ตามปกติร ค่าเฉลี่ยขยะโดยร่วมโรงเรียนภายในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 5,907.68 กิโลกรัมต่อวัน และปริมาณขยะมูล
ฝอย และค่าเฉลี่ยขยะโดยโรงเรียนภายในอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 4676.92 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงการเรียนการสอนตามปกติ 
ท าการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ผลการศึกษาพบว่าพลาสติก คิดเป็น ร้อยละ 51 กระดาษ คิดเป็น ร้อย
ละ 32 และขยะประเภทอื่น คิดเป็น ร้อยละ 17 และพบว่าปัญหาด้านการจัดการขยะเกิดจากการขาดความรูใ้นการจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพมี ความส าคัญมาก รวมไปถึงต้องมีความร่วมมือจากนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนในการจัดการ
ขยะ และขาดเงินทุน/งบประมาณในการจัดการขยะขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งไม่เพียงพอ ขาด
อุปกรณ์ในการจัดการขยะ  เช่น  ถังขยะสี  ต่าง ๆ ไว้ในการคัดแยก 
ค าส าคัญ: 1. ปริมาณขยะมูลฝอย 2. องค์ประกอบขยะมูลฝอย 3. ปัญหาด้านการจัดการขยะ 
 

ABSTRACT 
Waste surveys were collected in all Secondary Schools of Thamaka and Mueang districts in 

Kanchanaburi Province. The results of waste collection were gathered during normal school sessions, from 
Monday to Friday, from all garbage bins and trucks at each school. In Mueng and Thamaka districts, the 
average wastes were collected at 5,907.68 kilograms and 4,676.92 kilograms per day respectively. This 
consists of 51% of Plastic wastes, 32% of Paper wastes and 17% of other types of wastes. All the secondary 
schools in both districts were found to have the same outcomes as follows: Students and staff members 
in schools have lack of knowledge in waste management. The causes are possibly from the absence support 
from the government sector and no fund is allocated to buy necessary equipment, such as various color 
bins for sorting waste in different category. 
key words; 1) Amount of Waste 2) Type of Waste 3) Waste Management 
 

บทน า 
 ประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ และการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้ปัญหาเรื่องขยะ

มูลฝอยทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ในอดีตขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุอินทรีย์ที่สามารถ
ย่อยสลายได้เอง แต่ปัจจุบันขยะมูลฝอยเกิดจากสารสังเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุมีความทนทานสูง ย่อยสลายยาก และบาง
ประเภทยังมีสารประกอบที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถก่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จากการที่ประชากร
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมาก ผลกระทบจากขยะมูลฝอยเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดเก็บ
หรือการทิ้ง ณ แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยนั้น เช่น บ้านเรือน โรงเรียน โรงแรม ย่านการค้า ตลาดสด ร้านอาหาร เป็นต้น 
หากไม่มีการจัดการระเบียบข้อบังคับ การประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน จะก่อให้เกิดการทิ้งขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาดน ามาซึ่งกลิ่น
เหม็น พาหะน าโรค การจัดการกับขยะมูลฝอยนั้นไม่สามารถด าเนินได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง หากแต่ต้องการความร่วมมือจากทุก
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คนทุกหน่วยงาน และการสนับสนุนด้านนโยบายเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ  จากเหตุผลที่กล่าวมานี้จะ
เห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการจัดการสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น 
จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดหนึ่งที่ก าลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ มีจ านวนที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบ
กับความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ค่อนข้างสูงและนอกจากนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ส านักการสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอ้มเทศบาลนครขอนแก่น, 2552) 

สถานศึกษาเป็นอีกแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยที่ส าคัญ ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร พลาสติก และกระดาษ      มี
แนวโน้มเพิ่มจ านวนสูงขึ้น ท าให้มีการใช้วัสดุเพื่อการศึกษา การอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดเศษขยะมูลฝอยกระจัด
กระจายทั่วพ้ืนท่ีโรงเรียน เนื่องจากการทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกที่และขาดระเบียบวินัยใน การทิ้งขยะมูลฝอย ท าให้สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนดูเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนจากกลิ่ นน้ าและเศษขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจัด
กระจายทั่วอาคารเรียน จากปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงสมควรมีส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อการศึกษาข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมท าวิจัยฯ ในครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี  

2. เพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี   

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ภายในระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) และมีรายละเอียดแผนการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 

ระยะเวลา 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การศึกษาข้อมูลฯ             

การออกแบบงาน             

การลงมือสร้างและติดตั้งระบบฯ             

การเปิดใช้งานจริง             

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลระบบ
ฯ 

            

สรุปและประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

            

การเขียนบทความวิจัยฯ             
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 ขอบเขตของการวิจัย 
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการส ารวจส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อ าเภอเมือง และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ส ารวจปริมาณขยะโดยร่วม โดยเก็บข้อมูลจากสถานที่รวบรวมขยะ จ านวนขยะ ขนาดถังขยะ และรถเก็บ

ขยะ และการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ท าการศึกษาในช่วงการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธี Quartering ซึ่ง
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงการเรียน
การสอนตามปกติ ท าการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันจนัทร์ - ศุกร์  

ส่วนที่  2 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
ประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญคือ ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  และการ
น าเศษแก้ว พลาสติก และโลหะ กลับมาใช้ใหม่  โดยมีค่าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ   กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนโรงเรียนละ 60 คน บุคลากร
โรงเรียนละ 30 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ ค่าร้อยละและ ค่าความถี่ 
 

ผลการวิจัย 
1. ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี 
ผลการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอย ช่วงการเรียนการสอนตามปกติ พบว่าในช่วงการเรียนการสอนตามปกติรวบรวม 

ค่าเฉลี่ยขยะโดยร่วมโรงเรียนภายในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 5,907.68 กิโลกรัมต่อวัน 
ผลการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอย ช่วงการเรียนการสอนตามปกติ พบว่าในช่วงการเรียนการสอนตามปกติรวบรวม 

ค่าเฉลี่ยขยะโดยร่วมโรงเรียนภายในอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 4676.92 กิโลกรัมต่อวัน 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ผล

การศึกษาพบว่าพลาสติก คิดเป็น ร้อยละ 51 กระดาษ คิดเป็น ร้อยละ 32 และขยะประเภทอ่ืน คิดเป็น ร้อยละ 17 
2.  ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา  และอ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี   
ด้านปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา  และอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

จากการส ารวจข้อมูล พบปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 80.2 และนักเรียนเห็นว่าปัญหาขยะมูล
ฝอยส่งกลิ่นเหม็นมากที่สุด ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 75.5 ส่วนบุคลากรเห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอยดูไม่สะอาดตามากที่สุด ร้อย
ละของข้อคิดเห็นคือ 70.5 นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีอยู่แล้ว ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 64.5 และ
บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีอยู่แล้ว ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 78.5 และนักเรียนเห็นว่าสาเหตุของ
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  มาจากถังรองรับขยะไม่เพียงพอ ร้อยละของขอ้คิดเห็นคือ 74.5 สาเหตุรองลงมา คือ มี
สัตว์มาคุ้ยเขี่ยถังขยะท าให้สกปรก ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 56.3 ส่วนบุคลากรเห็นว่าสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย มาจากถังรองรับขยะไม่เพียงพอ ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 81.5 สาเหตุรองลงมา คือ มีสัตว์มาคุ้ยเขี่ยถังขยะท าให้
สกปรก ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 66.3 และนักเรียนเห็นว่ามีน าเศษแก้ว พลาสติก และโลหะ กลับมาใช้ใหม่  ร้อยละของ
ข้อคิดเห็นคือ 88.7 ส่วนบุคลากรเห็นว่ามีน าเศษแก้ว พลาสติก และโลหะ กลับมาใช้ใหม่  ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 92.7 

ด้านแนวทางการด้านปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา  และอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนเห็นว่าแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับโรงเรียน เรื่องนโยบายส่งเสริมโครงการ
ธนาคารขยะ ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 70 รองลงมา คือ นโยบายการติดป้ายออกกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ป้ายห้ามทิ้งขยะ 
ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 60.2 ส่วนบุคลากรเห็นว่าแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับโรงเรียน เรื่องนโยบาย
ส่งเสริมโครงการธนาคารขยะ ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 72.7 รองลงมา คือ นโยบายการติดป้ายออกกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น 
ป้ายห้ามทิ้งขยะ ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 69.5 และนักเรียนเห็นว่าจัดกิจกรรมรณรงค์  ควรเน้นจัดกิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ 
ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 57.8 ส่วนบุคลากรเห็นว่าจัดกิจกรรมรณรงค์  ควรเน้นการติดป้ายรณรงค์ ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 180 

 

66.9 และนักเรียนเห็นว่าการพัฒนาหน่วยการเรยีนรู ้ควรส่งเสริมการสอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในเนื้อหา ร้อย
ละของข้อคิดเห็นคือ 72.3 ส่วนบุคลากรเห็นว่าการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ควรส่งเสริมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สอดแทรก
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ขยะมูลฝอย ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 79.8 และนักเรียนจะเข้า ถ้ามีแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอย ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 98.6 ส่วนบุคลากรจะเข้า ถ้ามีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละของข้อคิดเห็นคือ 100 

พบว่าการขาดความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมี ความส าคัญมาก ร่วมไปถึงต้องมีความร่วมมือจาก
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ในการจัดการขยะ และขาดเงินทุน/งบประมาณในการจัดการขยะ ขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการจัดการขยะ  เช่น ถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ในการคัดแยก  

แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการขยะในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  

1) ควรมีการฝึกวินัย และสร้างความตระหนัก/จิตส านึกในการทิ้งขยะ ให้แก่นักเรียนรวมทั้งบุคลากรทุกระดับ และ
ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุน โดยเฉพาะ เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
เป็นส าคัญ ตลอดจนสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท   

2) ควรรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อท าความเข้าใจถึงสาเหตุ และผลกระทบจาก
การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี และชี้ให้เห็นทั้งประโยชน์ และโทษ   

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดในการจัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง 
คือ ลดปริมาณขยะลง ซึ่งนอกจากจะลดจ านวนขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วยังเป็นส่วนท่ีท าให้สามารถลดจ านวนถังขยะลงได้  

4) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดูแล และมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน าและควรมีรางวัลให้กับ
ห้องเรียนที่ดูแลบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ สะอาด ไม่มีขยะ 

 
สรุปผล 

จาการส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และ
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการขาดความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมี ความส าคัญมาก ร่วมไปถึงต้องมี
ความร่วมมือจากนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ในการจัดการขยะ และขาดเงินทุน/งบประมาณในการจัดการขยะ ขาด
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการจัดการขยะ  เช่น ถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ในการ
คดัแยก  

แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการขยะในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  

1) ควรมีการฝึกวินัย และสร้างความตระหนัก/จิตส านึกในการทิ้งขยะ ให้แก่นักเรียนรวมทั้งบุคลากรทุกระดับ และ
ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุน โดยเฉพาะ เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
เป็นส าคัญ ตลอดจนสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท   

2) ควรรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อท าความเข้าใจถึงสาเหตุ และผลกระทบจากการ
ทิ้งขยะไม่เป็นท่ี และชี้ให้เห็นทั้งประโยชน์ และโทษ   

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดในการจัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง คือ 
ลดปริมาณขยะลง ซึ่งนอกจากจะลดจ านวนขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วยังเป็นส่วนท่ีท าให้สามารถลดจ านวนถังขยะลงได้  

4) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดูแล และมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน า   และควรมีรางวัลให้กับ
ห้องเรียนที่ดูแลบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ สะอาด ไม่มีขยะ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา และ
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจปริมาณขยะ  องค์ประกอบขยะมูลฝอย และศึกษาปัญหาด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกาและอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เหมือนกับของคุณนายวิทวัส 
โพธิลุขา (2556)  พบว่า นักเรียนระดับอนุบาล และบุคลากรมีความเห็นว่าแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยมาจากแม่ค้าข้างรั้ว
โรงเรียน ร้อยละ 39 และ 44.3 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าถังรองรับขยะไม่เพียงพอ ร้อยละ 
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80.9, 70.3, 69.5 และ 86.1 ตามล าดับ ประเภทขยะมูลฝอยที่พบเห็นมากที่สุดนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมตอนต้น
และระดับประถมตอนปลายมคีวามเห็นว่า พลาสติกร้อยละ 87.6, 72.5 และ 77.2 ตามล าดับ ส่วนข้อคิดเห็นด้านปัญหาในการ
จัดการขยะมูลฝอย นักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมตอนปลาย และบุคลากรเห็นว่า ปัญหาที่เกิดจากการจัดการขยะมู ล
ฝอยจะท าให้สภาพพื้นที่โรงเรียนดูไม่สะอาดตา คิดเป็นร้อยละ 28.5 , 28.5 และ 67 ตามล าดับ นักเรียนระดับอนุบาลและ
ระดับประถมตอนปลายให้ข้อคิดเห็นว่า มีสาเหตุมาจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่มากที่สุดร้อยละ 55.8 และ 48.1 ตามล าดับ ส่วน
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นและบุคลากร มีความเห็นว่าการเกิดขยะมูลฝอยมาจากความมักง่ายขาดจิตส านึกมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 42.1 และ 77.4 ตามล าดับ นอกจากน้ีในกลุ่มนักเรียนระดับประถมตอนปลาย และบุคลากรมีความเห็นว่า แนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับโรงเรียน คือ การใช้นโยบายสนับสนุนในการจัดโครงการธนาคารขยะ ร้อยละ 29.8 
และ 33 ตามล าดับ และทุกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน
ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 94, 86.7, 89.4 และ 100 ตามล าดับ 

  
ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะ  การส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่า
มะกา และอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  จากผลการศึกษาผู้วิจัยจึงมี ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้   

1. ควรเพิ่มจุดตั้งถังรองรับขยะมูลฝอย   
2. ควรเพิ่มถังคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง กระดาษ พลาสติก    
3. ควรจัดประชุมสร้างข้อตกลง ระหว่าง โรงเรียนกับพ่อค้าแม่ค้าริมรั้วโรงเรียนเนื่องจากเป็นแหล่งที่มา ของขยะมูล

ฝอย   
4. ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจดัการขยะมูลฝอยแก่นักเรียนและบุคลากร 

 
เอกสารอ้างอิง 

วิทวัส โพธิลุขา (2556) การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น Solid Waste Management in Anuban 
Khonkaen School  
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ผลเฉียบพลันของท่าการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX ระหว่างท่า TRX Mid Row กับท่า TRX Chest Press 
ที่มีต่อการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดในผู้สูงอายุ 

The Acute Effects of the Different Total Body Resistance Exercise (TRX) between the 
TRX Mid Row and TRX Chest Press On Flow-Mediated Dilatation In Elderly Subjects. 

ศิรดา บุญสิทธิ,์ เสาวภา วนิชาชีวะ, ส าราญ ศรสีังข์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 

Sirada Boonsit, Saowapha Wanichachewa, Sumran Sreesung 
Institute of Physical Education Angthong 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX แต่ละท่าที่มีผลต่อการ
ไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือด (Flow-mediated dilatation; FMD) ในผู้สูงอายุ วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุเพศหญิงอายุระหว่าง 60 - 80 ปี จ านวน 30 คน โดยฝึกออกก าลังกาย 2 ท่าฝึก ได้แก่ ท่ามิดโรว์ (TRX Mid Row) 
และท่าเชสเพรส (TRX Chest Press) โดยแต่ละท่าจะฝึกจ านวนครั้งที่ 60% ของจ านวนครั้งสูงสุด ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดเบรเคี่ยลขณะพัก (Baseline brachial diameter), ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของหลอดเลือดเบรเคี่ยลสูงสุด (Peak brachial diameter), ค่าความเค้นเฉือน, อัตราการไหลของเลือด และ FMD 
ถูกเก็บก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบภายใน 5 นาที โดยใช้สถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- way analysis 
of variance) ตามด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni) และ pair t-test ในการวิเคราะห์และเปรยีบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ค่าการไหลของเลือดและค่าความเค้น
เฉือนมีค่าเพิ่มขึ้นในทั้ง 2 ท่าฝึก (P<0.05) ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดและ 
FMD ในทั้ง 2 ท่าฝึก สรุปได้ว่า การออกก าลังกายด้วยแรงต้านแบบ TRX ทั้ง 2 ท่าการฝึกไม่ท าให้ค่า FMD ในผู้สูงอายุลดลง 
ดังนั้นท่า TRX Mid Row และ TRX Chest Press สามารถน ามาใช้เพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้โดยไม่
ส่งผลในเชิงลบต่อหลอดเลือด 
ค าส าคัญ : การฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX, การไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือด, ผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 Objective: To examine and compare the acute effects of each workout of TRX resistance exercises 
on Blood pressure in the elderly.  Methodology : A target group of 45 elderly women aged 60 – 80 years 
was selected. These participants trained 2 workouts, namely TRX Mid Row and TRX Chest Press. For each 
workout, the number of repetitions was 60% of the maximum repetition. Basic information of the target 
group including baseline brachial diameter, peak brachial diameter, shear rate, blood flow and FMD was 
obtained before the test and within 5 minutes after the test. One-way analysis of variance, the Bonferroni 
method and pair t-test were used to analyse and compare the difference in means of the experiment group 
with a statistical significance at 0.05. Results: It was found that shear rate and blood flow increased in all 2 
workouts (P<0.05). On the other hand, diastolic Baseline brachial diameter, Peak brachial diameter and FMD 
increased in all 2 workouts (P<0.05). Conclusion: All 2 workouts of TRX resistance exercise do not decrease 
FMD in the elderly; thus, TRX Mid Row and TRX Chest Press workouts can be used to train muscle strength 
in older people without any negative effects on blood vessels. 
 Keywords: TRX Resistance Exercises, Flow-Mediated Dilatation, Elderly Subjects 
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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านสุขภาพ
มากกว่าคนวัยอื่น โรคที่พบมากในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น (Mendis et al, 
2007) สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้สูงอายุมาจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ (Mendis et al, 2007; Vogel RA, 1996) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดซึ่งเกิดจากผนังหลอดเลอืดมีความยดืหยุ่นลดลง มีความหนาเพิ่มขึ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
หลอดเลือดแคบลงและหลอดเลือดแข็งตัวมากขึ้น (Bertovic et al., 1999; Miyachi et al., 2003; White., 1989) โดยทั่วไป
การประเมินหน้าที่การท างานของหลอดเลือดแบ่งได้ 2 วิธีการ คือ การประเมินแบบที่ต้องใช้ความรุนแรง โดยวิธีการทาง
การแพทย์ที่มีการเจาะหรือสอดใส่เครื่องมือเข้าสู่ร่างกาย (Invasive method) (Lip et al., 1997) กับการประเมินแบบที่ไม่ใช้
ความรุนแรง โดยไม่ท าการเจาะเลือด เป็นการวัดภายนอกบนช้ันผิวหนัง (Non- invasive method) (Kuruppu et al., 2002) 
ได้แก่ การวิเคราะห์การไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือด (Flow Mediated Dilatation; FMD) ซึ่งเป็นการวัด
ความเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดจากการกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปิดกั้นการไหลของเลือด 
(Post Occlusive Reactive Hyperemia; PORH) โดยการบีบรัดด้วยคัฟฟ์ (Cuff) จากเครื่องวัดความดัน โดยค่า FMD เป็น
ค่าที่บอกถึงความเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดแดงเบรเคี่ยล (Brachial Artery) จากการเพิ่มความเค้น
เฉือน (Shear Stress) ค่า FMD ที่ต่ า ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอักเสบ หลอดเลือด
แข็งตัว โรคความดันโลหิตสูงผิดปกติ เป็นต้น (Bertovic et al., 1999; Miyachi et al., 2003; White, 1989) 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีค่า FMD ลดลงเมื่อเทียบกับวัยท่ีมีอายุน้อยกว่า เนื่องจากหน้าท่ีการท างานของเซลล์บุผนังหลอด
เลือดที่ลดลง โดยมีการสร้างไนตริกออกไซด์  (Nitric Oxide) น้อยลง , Endothelin-1 (ET-1) เพิ่มขึ้น , Endothelium 
Depolarisation Factor (EDF) เพิ่มขึ้น (Bassenge., 1996; Widlansky et al., 2003) ปัจจัยร่วมที่ท าให้ค่า FMD ลดลงใน
ผู้สูงอายุ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การรักษาโดยใช้รังสีบ าบัด โรคอ้วนหรือน้ าหนักตัวเกิน ความดันโลหิตสูงผิดปกติ ไขมันในเลือดสูง 
โรคเบาหวาน การทานยา (O’Brien., 1968) ความเครียด พันธุกรรมและขาดการออกก าลังกาย เป็นต้น (Rinder et al., 
2000; Rywik et al., 1999; White, 1989) การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการออกก าลัง
กายแบบแอโรบิกอย่างสม่ าเสมอมีผลดีอย่างชัดเจนในการเพิ่มค่า FMD (Tjonna et al., 2008; Wisloff et al., 2007) ส่วน
การออกก าลังกายแบบแรงต้านในระยะยาวมีผลดีต่อค่า FMD เช่นกัน (Maiorana et al., 2000) อย่างไรก็ตามการศึกษาใน
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies) พบว่า การฝึกโดยใช้แรงต้านเป็นประจ าท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการแข็งตัวของ
หลอดเลือด (Arterial Stiffness) ในกลุ่มวัยกลางคน (Bertovic et al., 1999; Miyachi et al., 2003)  
 ในส่วนของผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน (Acute Effects) ของค่า FMD ของการฝึกโดยใช้แรงต้าน
ที่ผ่านมา พบว่า การฝึกท่า Plank เป็นเวลา 30 วินาที และท่า Side Crunch Training ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า 
FMD (Mitranun and Phongsr, 2015; Mitranun, 2016) และยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกท่า Crunch Training พบว่า 
ค่า FMD เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน และส่วนการศึกษาในท่า Plank เป็นเวลา 60 วินาที และท่า Leg Raise Training พบว่า ค่า 
FMD ลดลงอย่างเฉียบพลัน (Mitranun and Phongsri., 2015) ดังนั้น ความแตกต่างของท่าการฝึกโดยใช้แรงต้าน อาจส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อค่า FMD ที่แตกต่างกันออกไป 
 การฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX (Total Body Resistance Exercise) เป็นการออกก าลังกายโดยใช้น้ าหนักตัวเป็น
แรงต้าน จากการศึกษาท่ีผ่านมาเกี่ยวกับการใช้เชือก TRX พบว่า สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย (Gaedtke and 
Morat, 2015) การศึกษาที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ TRX ส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (Fong et al., 2015) มุมที่มีผลต่อแรงต้านของกล้ามเนื้อ (Dawes, 2015) และความพึงพอใจในการฝึกด้วยแรงต้าน
แบบ TRX (Gaedtke and Morat., 2015)  แต่ยังไม่พบการศึกษาผลเฉียบพลันของท่าการฝึกด้วยแรงต้ านแบบ TRX ที่
แตกต่างกันที่มีผลต่อค่า FMD งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาท่าการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX 2 ท่า ได้แก่ ท่ามิดโรว์ (TRX 
Mid Row) และท่าเชสเพรส (TRX Chest Press) โดยท่ามิดโรว์เป็นการฝึกกลา้มเนื้อหน้าอกเป็นหลกั และท่าเชสเพรสเป็นการ
ฝึกกล้ามเนื้อหลังเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าในทั้ง 2 ท่าการฝึกจะเน้นฝึกบริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งร่างกาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาผลเฉียบพลันดังกล่าวในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะน าไปสู่การแนะน าท่าทางการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX ที่
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลเฉียบพลันของการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX ได้แก่ ท่ามิดโรว์ (TRX Mid Row) และท่าเชสเพรส 
(TRX Chest Press) ที่มีผลต่อค่าความดันโลหิตในผู้สูงอายุ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX ได้แก่ ท่ามิดโรว์ (TRX Mid Row) และท่าเชส
เพรส (TRX Chest Press) ที่มีผลต่อค่าความดันโลหิต ในผู้สูงอายุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุเพศหญิง อายุระหว่าง 60 - 80 ปี จากชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดราชวรินทร์ แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกการออกก าลังกายอย่างเป็นระบบในช่วง 6 เดือน ผู้เข้าร่วมวิจัย
ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ 12 -20 คะแนนในการท าแบบสอบถาม Barthel Activities of Daily Living และต้องผ่านเกณฑ์ 40 - 
48 คะแนนในการท าแบบสอบถาม Oxford Knee ก่อนท าการฝึก และกลุ่มตัวอย่างมีความสมัครใจในการเข้าร่วมในการวิจัย 
และยินดีลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยคัดกรองกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ช่วงอายุ 
ได้แก่ 1) อายุระหว่าง 60 – 70 ปี 2) อายุระหว่าง 71 - 80 ปี  จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่าย โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน 
กลุ่มที่ 1 ฝึกท่ามิดโรว์ (TRX Mid Row) กลุ่มที่ 2 ฝึกท่าเชสเพรส (TRX Chest Press) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้
โปรแกรม G*Power โดยก าหนดค่าอ านาจการทดสอบ (Power Analysis) = 0.8 ระดับความเช่ือมั่น (Effect Size) = 0.5 
การศึกษานี้ได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Code no. SWUEC-358/59E) 
 2. การออกก าลังกาย 
 เริ่มจากการอุ่นเครื่อง (Warm Up) โดยให้ผู้สูงอายุเดินเร็ว เป็นเวลา 10 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching 
Exercise) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อเป็นเวลา 5 นาที ออกก าลังกายโดยใช้แรงต้านแบบ TRX เป็นการ
ออกก าลังกายที่เน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลัก ประกอบด้วย กล้ามเนื้ออกและกล้ามเนื้อหลัง ได้แก่ 1) ท่า TRX Mid Row ยืน
ล าตัวตรงในต าแหน่งที่ผูกเชือก มือทั้ง 2 ข้างจับที่เชือกบริเวณมือจับ แยกเท้าทั้ง 2 ข้างออกกว้างประมาณช่วงไหล่ จากนั้น
หายใจเข้าแล้วโน้มตัวไปด้านหลังให้ล าตัวเอียง 45 องศากับพื้นราบ แขนทั้ง 2 ข้างเหยียดตึงให้ท่านี้เป็นท่าเริ่มต้น หายใจออก 
ค่อยๆ ดึงล าตัวขึ้น แขนทั้ง 2 ข้างชิดล าตัว จนต้นแขนขนานกับล าตัว ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นเหยียดแขนออก กลับไปยังท่า
เริ่มต้น ท าการฝึก 3 เซต จ านวนครั้งของการฝึกก าหนดไว้ท่ี 60% ของจ านวนครั้งสูงสุด (ครั้ง) และพักระหว่างเซต 1 นาที 2) 
ท่า TRX Chest Press ให้คุกเข่า (ใช้เบาะโยคะรองเข่า) ตรงในต าแหน่งที่ผูกเชือกไว้ มือทั้ง 2 ข้างจับเชือก แยกเข่าออก
ประมาณช่วงไหล่ หายใจเข้าแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าให้ต้นขาท ามุม 45 องศากับพื้นราบ แขนทั้ง 2 ข้างเหยียดตึง ให้ท่านี้เป็น
ท่าเริ่มต้น หายใจออก ค่อยๆ ลดหน้าอกลง พร้อมงอข้อศอกทั้ง 2 ข้างมุมประมาณ 90 องศา มือท้ัง 2 ข้างอยู่ระดับอก ค้างไว้ 
3 วินาที จากนั้นเหยียดแขนออกยกล าตัวขึ้น กลับสู่ท่าเริ่มต้น ท าการฝึก 3 เซต จ านวนครั้งของการฝึกก าหนดไว้ที่ 60% ของ
จ านวนครั้งสูงสุด (ครั้ง) และพักระหว่างเซต 1 นาที  
 จากนั้น ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ฝึกในท่าของกลุ่มตนเอง โดยก่อนการฝึกจะให้ผู้สูงอายุแต่ละคนหาจ านวนครั้ง
ของท่าการฝึก 100% ของจ านวนครั้งสูงสุด (ครั้ง) ก่อนการฝึกจริงเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นจึงก าหนดจ านวนครั้งของการ
ฝึกไว้ที่ 60% ของจ านวนครั้งสูงสุด (ครั้ง) ท าการฝึก 3 เซต และพักระหว่างเซต 1 นาที จากนั้นคลายกล้ามเนื้อ (Cool Down) 
เป็นเวลา 10 นาที  
 
 3. การวัดการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือด (Flow-mediated dilatation measures : 
FMD)  
 การวัดตัวแปรต่างๆ ของหลอดเลือดท าโดยใช้ครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound Echo Ge รุ่น Vivid i จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ก่อนเริ่มการวัดให้ผู้เข้าร่วมวิจัยนอนพักเป็นเวลา 20 นาที แล้วจึงวัดค่าความดันโลหิต และวัดค่า FMD ของ
หลอดเลือดเบรเคี่ยล โดยใช้คัฟฟ์ของเครื่องวัดความดันรัดบริเวณปลายแขนด้านขวา (Right  Forearm) ตลอดการทดสอบ ท า
การบันทึกภาพของหลอดเลือดเบรเคีย่ลบรเิวณแอนทิคูบิทอลฟอสซา (Antecubital fossa) ในระนาบทางยาว (Longitudianl 
plane) ท าการบันทึกภาพและวีดีโอก่อนการบีบรัดคัฟฟ์เป็นเวลา 1 นาที  หลังจากบีบรัดคัฟฟ์ให้มีค่าสูงกว่าค่าความดันโลหิต
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ตัวบน 50 มิลลิเมตรปรอทของผู้เข้าร่วมการทดลองคนนั้นๆ (Mitranun and Phongsri., 2015; Phillips et al., 2011) 
บีบคัฟฟ์ค้างไว้เป็นเวลา 5 นาที บันทึกภาพและวีดีโอตลอดการบีบรัดด้วยคัฟฟ์ จากนั้นให้ปล่อยคัฟฟ์ออกอย่างรวดเร็วท าการ
บันทึกภาพและวีดีโอหลังการปล่อยคัฟฟ์ต่อไปอีกเป็นเวลา 5 นาที (Betik, 2004; Mitranun and Phongsri., 2015; 
Mitranun., 2016) การบันทึกภาพและวิดีโอของขนาดหลอดเลือดจะท าโดยใช้โหมดบี (B mode) 
 ความเร็วเฉลี่ยของเลือดระหว่างการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ได้จากเครื่องอัลตราซาวด์จะวิเคราะห์ในโหมดดอปเลอร์ 
(Doppler mode) และเพื่อลดอคติของผู้วิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพและวิดีโอ จึงใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขนาดหลอดเลือด
เบรเคี่ยล (Brachial analyzer program) เพือ่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือด  
 
 4. สถิติที่ใช้ 
 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรระหว่างก่อนและหลังการฝึก โดยทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Pair-T test) ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกแบบฉับพลัน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One- 
way analysis of variance) โดยใช้วิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึกแรงต้านแบบ TRX 

ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (x ̄ )  ±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
* แตกต่างภายในกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ P < 0.05 
 
 ตารางที่ 1 ศึกษาค่าตัวแปรพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึกแรงต้านแบบ TRX แต่ละกลุ่ม โดยแบ่งผู้สูงอายุ
ออกเป็น 2 กลุ่มการฝึก ได้แก่ 1) ท่า TRX Mid Row  2) ท่า TRX Chest Press ตัวแปรพื้นฐานท่ีศึกษา ได้แก่ จ านวนผู้สูงอายุ
, อายุ, ความสูง, น้ าหนัก, ดัชนีมวลกาย, อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และการออกก าลังกายอย่างเต็มที่ของผู้สูงอายุก่อน
การฝึก ซึ่งค่าตัวแปรพื้นฐานก่อนการฝึกของผู้สูงอายุท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าตัวแปรก่อนและหลังการฝึก 
 TRX Mid Row TRX Chest Press 
 ก่อนการฝึก หลังการฝึก ก่อนการฝึก หลังการฝึก 
Baseline brachial diameter (มิลลิเมตร) 4.45 ± 0.15 4.45 ± 0.15 4.39 ± 0.16 4.39 ± 0.16 
Peak brachial diameter (มิลลิเมตร) 4.51 ± 0.18 4.55 ± 0.17 4.75 ± 0.25 4.85 ± 0.24 
ความเค้นเฉือน (วินาที-1) 15.62 ± 2.73 20.14 ± 2.67* 20.86 ± 3.38 25.52 ± 4.31* 
การไหลของเลือด (มิลลิลิตรต่อนาที-1) 253.39 ± 42.84 308.48 ± 48.44* 258.07 ± 32.85 320.82 ± 48.39* 
การไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของ 
หลอดเลือด (%) 

5.45 ± 0.37 5.97 ± 0.52 5.62 ± 0.48 5.36 ± 0.30 

ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (x ̄ )  ±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
* แตกต่างภายในกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ P < 0.05 

 TRX Mid Row TRX Chest Press 
กลุ่มตัวอย่าง (คน) 15 15 
อาย ุ(ปี) 68.25 ± 5.22 69.25 ± 7.10 
ส่วนสูง (เซนติเมตร) 152.33 ± 1.38 154.83 ± 1.38 
น้ าหนัก (กิโลกรัม) 57.48 ± 2.49 56.71 ± 2.70 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อเมตร2) 24.76 ± 0.97 23.65 ± 1.13 
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 73.25 ± 1.34 70.00 ± 1.55 
จ านวนครั้งสูงสุด (ครั้ง) 43.25 ± 3.01 24.83 ± 1.70 
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 ตารางที่ 2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรก่อนการฝึกและหลังการฝึก ซึ่งค่าความเค้นเฉือนและค่าการไหล
ของเลือดมีค่าเพิ่มขึ้นในทั้ง 2 ท่าฝึก (P<0.05) ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตของเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
และ FMD ในทั้ง 2 ท่าฝึก 
 
 

 
 แผนภูมิที่ 1 ผลของค่า FMD ก่อนและหลังการฝึก  
 แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือด (Flow-mediated dilatation : 
FMD) ภายในกลุ่มก่อนการฝึกและหลังการฝึกและระหว่างกลุ่มการฝึก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ FMD ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
2 กลุ่มการฝึกและระหว่างกลุ่มการฝึก  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 TRX เป็นการฝึกโดยใช้น้ าหนักตัวเป็นแรงต้าน ซึ่งความหนักของการฝึกสามารถเพิ่มได้จากการปรับความยาวของ
เชือกหรือการเปลี่ยนมุมของท่าทางการฝึก การฝึกด้วยเชือก TRX สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา และ
แกนกลางล าตัวในบุคคลทั่วไป (Calatayud et al., 2014; Fong et al., 2015; Gaedtke and Morat, 2016; Tomljanovic 
et al., 2011) เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูก
สันหลังคด โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท และคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง (Gaedtke and Morat, 2015) เพิ่ม
การทรงตัวให้กับผู้สูงอายุ (Gaedtke and Morat, 2016) และท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและการเข้าสังคมที่ดีขึ้น (Gaedtke 
and Morat, 2015) อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาผลของท่าฝึกด้วยเชือก TRX ที่มีผลเฉียบพลันต่อหลอดเลือด  
 การวิเคราะห์การไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือด (Flow-mediated dilatation : FMD) เป็นการวัด
ความเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดโดยการกระตุ้นด้วยวิธีการปิดกั้นการไหลของเลือด (Post Occlusive 
Reactive Hyperemia; PORH) ผ่านการบีบรัดด้วยคัฟฟ์ (Cuff) จากเครื่องวัดความดัน วิธีการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นหน้าที่
การท างานของเซลล์บุผนังหลอดเลือด โดยเซลล์บุผนังหลอดเลือด (Vascular Endothelium) มีหน้าที่ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือด ควบคุมการไหลของเลือดและตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่ถูกสร้างและหลั่ง
มาจากหลอดเลือดทั้งสารที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เช่น Nitric Oxide (NO), Prostacyclin, Endothelium Derived 
Hyperpolarizing Factors (EDHF) และสารที่ มี ฤทธิ์ ท า ให้ หลอด เลื อดหดตั ว  เ ช่น  Endothelin-1, Angiotensin II, 
Thromboxane A2 และ Prostaglandin H2  เป็นต้น (Widlansky et al., 2003) ค่า FMD ที่ต่ า ท าให้เกิดความเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงผิดปกติ ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ความเครียด เป็นต้น (White, 1989; Rywik et al., 1999; Rinder 
et al., 2000) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีค่า FMD ลดลงเมื่อเทียบกับวัยอื่น เนื่องจากหน้าที่การท างานของเซลล์บุผิวหลอดเลือดที่
ลดลง โดยมีการสร้างไนตริกออกไซด์  (Nitric Oxide) น้อยลง แต่มีการสร้าง  Endothelin-1 (ET-1), Endothelium 
Depolarisation Factor (EDF) และเอนโดธิลินส์ (Endothelins) เพิ่มขึ้น (Bassenge, 1996) ค่า FMD ของผู้สูงอายุสามารถ
เพิ่มได้จากการออกก าลังกาย จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ค่า FMD ของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายแบบแอโรบิคเป็นประจ า 
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ท าให้ค่า FMD เพิ่มขึ้นจากเดิม 47% อีกทั้งยังเพิ่มการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ท างานดีขึ้น (Desouza et al., 
2000) แต่ผลของการฝึกออกก าลังกายแบบแรงต้านที่มีผลต่อค่า FMD ยังมีข้อถกเถียง ซึ่งมีการรายงานวิจัยที่ผ่านมามีทั้งผลที่
มากขึ้น (Mitranun and Phongsr, 2015; Mitranun, 2016) ต่ าลง (Jurva et al., 2006; Gori et al., 2010) และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง (Jurva et al., 2006; Mitranun and Phongsr, 2015) อาจเป็นไปได้ว่าท่าทางการฝึกมีผลต่อค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ FMD อย่างไรก็ตามความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า FMD ที่
ต่างกัน ผู้ที่ออกก าลังกายแบบแรงต้านเป็นประจ าค่า FMD จะลดลงน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยออกก าลังกายด้วยแรงต้านมาก่อนเลย
ภายหลังจากการฝึกแรงต้านแบบเฉียบพลัน (Jurva et al., 2006; Phillips et al., 2011;  Tinken et al., 2009; Varady et 
al., 2010) โดยผู้ที่ออกก าลังกายด้วยแรงต้านเป็นประจ าจะช่วยปกป้องการลดลงแบบเฉียบพลันของค่า FMD ได้ (Hwang et 
al., 2012; Jurva et al., 2006; Phillips et al., 2011; Varady et al., 2010) จากผลการทดลองครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการฝึก
แรงต้านแบบ TRX ไม่ส่งผลเสียต่อค่า FMD ของผู้สูงอายุ แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีสมรรถภาพทางกายที่ต่ าและไม่เคยออกก าลังกาย
มาก่อนก็ตาม  
 การออกก าลังกายแบบแรงต้านท าให้ค่าความดันโลหิตเพิ่มขึ้นและมีผลท าให้ค่า FMD ลดลง (Cheetham et al., 
2002; MacDougall et al., 1992) ความดันโลหิตจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่า FMD ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ค่าของ อัตรา
ความเฉือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อค่า FMD (Gonzales et al., 2010) ค่าของอัตราความเฉือน (Shear Rate) จะเป็นตัวบอก
ค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress) ของการฝึก ซึ่งระหว่างการออกก าลังกายมีค่าการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ เกิด
การเพิ่มขึ้นของความเค้นเฉือน (Green et al., 2004) และเกิดการกระตุ้นการปล่อยสารขยายตัวของหลอดเลือด 
(Vasoactive) เช่น ไนตริกออกไซด์ (Tinken et al., 2009) จากงานวิจัยที่ผ่านมาภายหลังการฝึกแสดงให้เห็นว่าอัตราเค้น
เฉือนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่า FMD เพิ่มขึ้นตามไปด้วย (Tinken et al., 2009) งานวิจัยครั้งนี้ พบว่า อัตรา
ความเฉือนเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ท่าฝึก แต่อย่างไรก็ตามอัตราเค้นเฉือนท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อ FMD 
 จากงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราความเฉือน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า FMD โดยทั่วไป
กลไกการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ FMD มาจากกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของหลอดเลือด (Vasodilation) คือ การ
เพิ่มขึ้นของอัตราความเฉือน และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของหลอดเลือด (Vasoconstriction) คือ การเพิ่มขึ้นของค่า
ความดันโลหิต ดังนั้นการรวมกันของกลไกท้ังสองด้านจึงท าให้ค่า FMD ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการฝึก
ด้วยแรงต้านแบบ TRX ไม่มีผลเสียต่อค่า FMD ในผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการทดลองในงานที่ผ่านมาเสนอแนวความคิดใน
การเลือกท่าฝึกที่ไม่ส่งผลเสียต่อ FMD (ไม่ท าให้ค่า FMD ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการฝึก) มาฝึกในช่วงแรกของโปรแกรมการ
ออกก าลังกายเพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายของผู้เข้าทดสอบ (Mitranun and Phongsri., 2015) ดังนั้นการออกก าลังกาย
แบบ TRX ทั้ง 2 ท่าการฝึก ได้แก่ ท่า TRX Mid Row และท่า TRX Chest Press จึงเหมาะแก่ผู้สูงอายุในการออกก าลังกาย
ช่วงแรกของการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. วิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาในระยะสั้น เป็นการศึกษาผลเฉียบพลันของการฝึก ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผล
ความยั่งยืน ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า หลังจากท่ีผู้สูงอายุได้รับโปรแกรมการฝึก เช่น 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี 
 2. สามารถน าท่าฝึกไปใช้ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันได้ และอาจมีการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับเลือดด้านอื่นๆ 
เพิ่มเติม เช่น ค่าระดับไตรกลีเซอไรด์และโคเลสเตอรอลในเลือด เป็นต้น 
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                                                        บทคัดย่อ 
บทความแรงบันดาลใจแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้เพื่อความเป็นเลศิทางวิชาการของโรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอกระบวนการเรียนการสอนด้านวิชาการที่ดี เลิศ ( Best Practice)  โดยทุกวิชาที่สอน 
จะสอดแทรกการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานทางวิชาการ และน าเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน โดยน าปัญหาที่ประสบในวิชาชีพต ารวจมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ตามวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ Define, Plan, Do, Review และ 
Presentation สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนนายร้อยต ารวจ  คือ 
ผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยต ารวจและนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิชาชีพต ารวจ ได้แก่ 1) ระบบการท านายบุคลิกภาพและพฤติกรรมบุคคลแบบฉับพลัน  2) 
การจัดท าแบบรายงานรอยสักของผู้ต้องหาของสถานีต ารวจในเขตจังหวัดนครปฐม  3) การจัดท าแผนประทุษกรรมในคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) 4) การเช่ือมโยงฐานทะเบียนประวัติของผู้ที่เข้ารับการเปลี่ยนแปลงใบหน้าและ
ศัลยกรรมร่างกายในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ 5) การเลือนหายของลายนิ้วมือในผู้ป่วยที่ได้รับสาร Capecitabine  

การรวบรวมผลงานวิจัย แบ่งออกเป็นหลักฐาน 3 ประเภท ดังนี้  1) หลักฐานที่ เป็นวารสาร และหนังสือ 
เพื่อรวบรวมและแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์  นักศึกษา และนักเรียน ในปีที่ผ่านมาที่คณะนิติวิทยาศาสตร์   
โรงเรียนนายร้อยต ารวจได้ผลักดันให้สามารถเข้าสู่ ฐาน TCI ได้อย่างภาคภูมิ  2) หนังสือการประชุมระดับชาติ   
และ 3) การจัดนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์และน าเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
การปฏิบัติงานต ารวจในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กสทช. , TOT, True, 
AIS, CAT, Dtac เป็นต้น 
 บทเรียนที่ได้รับจากกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่ดี คือ นักเรียนนายร้อยต ารวจ และนักศึกษาปริญญาโท  
คณะนิติวิทยาศาสตร์และ มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม ส่งผลดีต่อการคิด
วิเคราะห์และการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของนักเรียนนายร้อยต ารวจ ครูอาจารย์ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น น าไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ท าให้ เกิดแรงบันดาลใจ  
ในการสร้างผลงานทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ การด าเนินกิจกรรมต้องอาศัยปัจจัยและความร่วมมือหลายด้าน โดยเฉพาะการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยส าคัญหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนนายร้อยต ารวจเพื่อให้เป็นต ารวจท่ีดีในอนาคต 
ค าส าคัญ: นวัตกรรมการเรียนรู้, การสอนด้านวิชาการที่ดีเลิศ, จักรยานแห่งการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The LiiSa model intends to create an academic teaching as being the best academic practice. Every 
classe instills an aspiration for student to create an effective output learning through an assisned project 
by working corroboratively with others and integrate an analytical thinking to create an innovation. By 
applying 5 steps of LiiSa model: Define Plan Do Review and Presentation. An outcome  
of learning is a research output of undergraduate and graduate student which are innovations to practically 
apply in the real circumstances, for examples, 1. The instant predictive personality model 2. The database 
of tattooing pattern of the prisoners in Naknon Pathom province 3. Modus Operandi system for cyber crime 
investigation 4. The linkage of criminal record of the person getting facial or body surgery in Bangkok 5. The 
disappearance of fingerprint in the patients administered Capecitamine. 

The LiiSa outputs can be categorized into 3 groups: 1. the published article in a sciencentific journal 
and research collection books of forensic science from the faculty members and students. Last year, the 
faculty of forensic science, RPCA push our forensic science journal in to a TCI second level.  
2. The proceeding of the national forensic science conference at RPCA. 3. an exhibition of cyber and  
IT technology to support the police team in an era of Digital 4.0 with supporting from both government 
and private organization such as NBTC, True, AIS, CAT and DTAC. 

An outcome from the LiiSa Model is both police cadets and graduate students earn more 
knowledge and learning how to work corraboratively with others. This process leads to improvement of the 
students’ skill of analytical thinking to create police innovation to support their duty. The LiiSa model is 
accomplished by supporting from RPCA commissioner board to drive this process and invent academic 
innovation resulted in the desired quality of police cadets as a smart and well-behaved officers. 
Keywords: Learning Innovation, Best Practice, LiiSa Model 
 

บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพ้ืนฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรมที่ ผสมผสานกับการพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้อง ซึ่ ง เป้ าหมายส าคัญ คือ  
เพื่อให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับ 1 ใน 10 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกและเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจและผู้บริหารที่ ต้องการพัฒนา
โรงเรียนนายร้อยต ารวจให้เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม จึงน าไปสู่การผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดีคณะนิติ
วิ ทยาศาสตร์ที่ ต้ อ งการ ให้ เ กิ ดการ เปลี่ ยนแปลง ในการจั ดการ เรี ยนการสอนและการพัฒนาหลักสู ต ร เน้ น  
“การสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียนในการสร้ างผลงานวิจัยและนวัตกรรม และทุกคนต้องจับมือกันเพื่อก้าวสู่ 
การเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน” โดยในห้วงที่ผ่านมา พบว่า การเรียนการสอนวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร  
วิชานิติเวชศาสตร์ และวิชาวิทยาการต ารวจก้าวหน้า ประสบความส าเร็จในการสอนที่เน้นให้นักเรียนนายร้อยต ารวจ  
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการ โดยนักเรียนนายร้อยต ารวจน าผลงานจากการเรียน ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
ทางวิชาการ และได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นเครื่องมือในการสืบสวน สอบสวนในกระบวนการด าเนินงานของวิชาชีพต ารวจ 

การเรียนการสอนดังกล่าวของคณะนิติวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นจัดอยู่ในขั้นการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยาน 
แห่งการเรียนรู้แบบ (Project Based Learning: PBL) ของวิจารณ์ พานิช (2555: 71-75) ซึ่งมีแนวคิดว่าหากต้องการให้การเรียนรู้มี
พลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันท างานเป็นทีม และท า
กั บ ปั ญ ห า ที่ มี อ ยู่ ใ น ชี วิ ต จ ริ ง  ซึ่ ง  ส่ ว น ข อ ง ว ง ล้ อ แ ต่ ล ะ ช้ิ น  ไ ด้ แ ก่  Define, Plan, Do, Review แ ล ะ  Presentation 

 1. Define คือ ขั้นตอนการท าให้สมาชิกของกลุ่มนักเรียนและครูมีความชัดเจนร่วมกันว่าต้องการท างานวิจัยและ
ต้องการสร้างนวัตกรรมด้านใด และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 192 

 

2. Plan คือ การวางแผนการวิจัยและนวัตกรรม ครูก็ต้องวางแผนการสอน อ านวยความสะดวกในการท าวิจัยของ
นักเรียนนายร้อยต ารวจ โดยถือหลักว่าครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนนักเรียนขาดโอกาสคิดเองและแก้ปัญหาเอง นักเรียนท่ีเป็น
ทีมงานก็ต้องวางแผนงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ แลกเปลี่ยน
ค า ถ า ม  แ ล ก เ ป ลี่ ย น วิ ธี ก า ร  ยิ่ ง ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร่ ว ม กั น ไ ว้ ชั ด เ จ น เ พี ย ง ใ ด  ง า น ใ น ขั้ น  Do ก็ จ ะ ท า ง า น 
ได้อย่างราบรื่น  

3. Do คือ การลงมือท ามักจะพบปัญหาที่ ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา  
การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด  
ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างาน  
ในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กั บเพื่อนร่วมทีม  
เป็นต้น ในขั้นตอน Do จะท าให้ครู เข้าใจนักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นรายคนและเรียนรู้หรือฝึกท าหน้าที่ เป็น  

“ต ารวจอาชีพ”  
4. Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่าการวิจัยได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ 

แต่จะต้องเน้นทบทวนว่ างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง โดยน าขั้นตอน 
ที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งน าเหตุการณ์ระทึก
ใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) 

เรียกว่า AAR (After Action Review)  

5. Presentation คือ การน าเสนอผลงานต่อช้ันเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน 
Review เป็นขั้นตอนที่ท าให้ เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ ที่ เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วน า เสนอ 
ในรูปแบบที่ เร้ าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้  (ปัญญา) ทีมงานของนักเรียนนายร้อยต ารวจอาจ สร้างนวัตกรรม 
ในการน าเสนอก็ ได้  โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงานหน้าช้ัน มี เพาเวอร์พอยท์  (Power Point)  
ประกอบหรือจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอ หรือน าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

ดังนั้น คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนนายร้อยต ารวจในวิชาชีพต ารวจ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ จึงได้
ด าเนินกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ (Learning Innovation Inspiration for Smart Academy: LiiSa Model) เพื่อเปน็การพัฒนาการเรียนการสอนทั้งผู้สอน ผู้เรียน และ
การสร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานและเป็นระบบ ใน 7 ด้าน คือ 

(1) การสอดแทรกแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานและนวัตกรรมเข้าไปในทุกรายวิชา 

(2) การจัดท าห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
(3) การประกวดผลงานวิจัยในช้ันเรียนโดยมีนโยบายให้นักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  

และเป็นผู้จัดงาน ส าหรับครูท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน 

(4) การเปิด facebook และกลุ่ม Line ให้นักเรียนนายร้อยต ารวจและนักศึกษาปริญญาโทได้แสดงความคิดสร้างสรรค์
อย่างเสรี 

(5) การจัดงาน Cyber Day เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เรียน 

(6) การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

(7) การน าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล  TCI 

ความส าเร็จในการด าเนินงานดังกล่าว สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่างส าหรับการออกแบบการ
เรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อน าเสนอกระบวนการเรียนการสอนด้านวิชาการที่ดีเลิศ (Best Practice) 

     2. เพื่อน าเสนอกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน  
และสร้างนวัตกรรมใหม่ตามวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้  
 3. เพื่อน าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ในการรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบวารสาร 
เอกสารทางวิชาการ พร้อมท้ังน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน เพื่อน านวัตกรรมไปใช้หรือต่อยอดต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. วางแผนการด าเนินการโครงการ: Plan (วางแผน) 
   1.1 จัดท าแผนการสอนและจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)  
   ด า เนิ นการจั ดท าแผนการ เรี ยนการสอนตาม แบบวงล้อโมเดลจักรยานแห่ งการเรียนรู้  (Project  

Based Learning : PBL) โดยเป็นบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจากภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร ส อ น  พ ร้ อ ม ทั้ ง ก า ร จั ด ท า ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  (Evidence-Based) 

โดยการรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบเอกสาร การวิจัย วารสาร และเอกสารทางวิชาการ พร้อมทั้งก าหนด
เนื้อหาและการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน านวัตกรรมไปใช้  
หรือต่อยอดได้  
   1.2 ก าหนดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานทางวิชาการ  
และสร้างนวัตกรรมใหม่ 

 ก าหนดการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานทางวิชาการ  
และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิชาชีพต ารวจ  ในวิชา 
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ วิชาตรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร  วิชาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
วิชานิติเวชศาสตร์ และวิชาวิทยาการต ารวจก้าวหน้า  

 ในการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกแรงบันดาลใจให้ผู้ เรียนสร้างผลงานทางวิชาการ 
มีขั้นตอนในการวางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพ ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกแรงบันดาลใจให้ผู้ เรียนสร้างผลงานทางวิชาการ  
 

2. การด าเนินการ: Do (การน าไปปฏิบัติ) 
  2.1 ครูผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเนื้อหาในการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถ

อ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ขณะกิจกรรม ซึ่ งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีแนวทาง  
ในการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ 1) การจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน ครูผู้สอนเตรียมกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือก
ศึ กษา โคร งงานจากปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง ในวิ ช า ชีพต า ร วจ  ทั้ ง จ ากประสบการณ์ ต ร งและจากการแนวคิด  
ทฤษฎีที่ได้รับมา และ 2) การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่

ขัน้ท่ี 1  
ส ารวจเนือ้หาวิชา 

ขัน้ท่ี 2  
การแก้ไขจดุออ่นและเสริมแรงจดุ

แข็ง 

ขัน้ท่ี 3  
ประเมินผลหลงัการเรียนการสอน 

การส ารวจจุดแข็ง จุดอ่อนและผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 
การสอน โดยประเมินจากความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผู้ เรียนตอ่รายวิชานัน้ๆ 

การสอนแบบวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเ รียนรู้  
(Project Based Learning : PBL) มาเป็นเคร่ืองมือใน
การแก้ไขและเสริมแรง 

ประเมินความส าเร็จจากความพงึพอใจและความคดิเหน็
ของผู้ เ รียนหลังการเรียนการสอนแบบวงล้อโมเดล
จักรยานแห่งการเรียนรู้ (Project Based Learning : 
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หลั กสู ต รก าหนด  ผู้ เ รี ยน เลื อกท า โค ร งง านตามที่ ส า ระการ เ รี ย นรู้  จ า กหน่ ว ย เนื้ อห าที่ เ รี ยน ใน ช้ัน เ รี ยน  
น ามาเป็นหัวข้อโครงงานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้แก่
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน เป็นแบบสอบถามแบบวัดระดับ (Rating Scale) และ แบบทดสอบความรู้
ความสามารถของนักเรียน โดยการทดสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนว่ามีความเข้าใจในบทเรียนในระดับใดบ้าง ซึ่ง
การจ าแนกดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน และทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็ น
รายบุคคล 
  ขั้นตอนที่ 3 ครูผู้สอนเตรียมขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานนั้น มีกระบวนการและขั้นตอนแตกต่างกันไปตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL  
ของ วิจารณ์ พานิช (2555)  
  (1) Define คื อการรวมกลุ่ มหรื อจั ดตั้ ง กลุ่ มที่ มี ค วามสนใจคล้ ายกั น  พร้ อมทั้ ง ตั้ ง ค า ถ าม  
ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไรและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไรจากโครงการวิจัยที่จะด าเนินการต่อไป 
  (2) Plan คือ การวางแผนการวิจัยและนวัตกรรม ครูก็ต้องวางแผนการสอน อ านวยความสะดวก 
ในการท าวิจัยของนักเรียนนายร้อยต ารวจ โดยถือหลักว่าครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเอง  
แก้ปัญหาเอง นักเรียนที่ เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน  
การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานในขั้น Do ก็จะ
ท างานได้อย่างราบรื่น  
   (3) Do คือ การลงมือท ามักจะพบปัญหาที่ ไม่คาดคิด เสมอ นัก เรี ยนจึ งจะได้ เ รี ยนรู้ ทั กษะ  
ในการแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพย ากร
จ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการท างานในสภาพท่ีทีมงานมีความแตกตา่งหลากหลาย ทักษะการท างานใน
สภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้นใน
ขั้นตอน Do ซึ่งจะท าให้ครูเข้าใจนักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นรายคนและเรียนรู้หรือฝึกท าหน้าท่ีเป็น “ต ารวจอาชีพ”  
   (4) Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่าการวิจัยได้ผลตามความมุ่ง
หมายหรือไม่  แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง  
โดยน าขั้นตอนที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานให ม่ที่ถูกต้องเหมาะสม 
รวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบ
ทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือในภาษา KM เรียกว่า AAR (After Action Review)  
   (5) Presentation คือ การน าเสนอผลงานต่อช้ันเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง 
ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น  
แล้วน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ (ปัญญา) ทีมงานของนักเรียนนายร้อยต ารวจอาจสร้างนวัตกรรม 
ในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงานหน้าช้ัน มีเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ประกอบ
หรื อจั ดท าวี ดิ ทั ศน์น า เสนอ หรื อน า เสนอเป็นละคร  เป็นต้น  ซึ่ ง ในขั้ นตอนนี้ จะมี การประกวดผลงานวิ จั ย  
ในช้ันเรียน โดยมีนโยบายให้นักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นผู้จัดงาน  ส าหรับครูท าหน้าที่ 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน 
  ขั้นที่  4 ครูผู้สอนเตรียมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  การเตรียม
ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์ผู้สอน และมีห้องปฏิบัติงานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ เช่น ห้อง Digital Forensic Center ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา เป็นต้น ซึ่งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดังกล่าวนี้ รองรับได้ทั้งนักเรียนนาย
ร้อยต ารวจ นักศึกษาปริญญาโท และหน่วยงานภายนอกที่มีความต้องการให้ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยจะมีอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการให้ค าปรึกษาอยู่ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนนายร้อยต ารวจจากอาเซียนเข้าเยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยห้องปฏิบัติการได้มีการให้บริการใน 6 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่  1 การตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ เน้นการรักษาสภาพพยานหลักฐาน 
ไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลง การรักษาความต่อเนื่องของการครอบครองพยานหลักฐาน  (Chain of Custody) โดยมีข้อมูลที่
จ าเป็นต้องบันทึกการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์พยานหลักฐานโดยละเอียด  
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บุคคลที่เข้าถึงพยานหลักฐานต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานพึงตระหนักถึงหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการด าเนินการตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน  
  ด้านที่ 2 การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมที่มีวัตถุพยานทางดิจิทัล การตรวจสอบพยานหลักฐาน 
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นหลักสูตรที่เน้นถึงกระบวนการการสืบสวน สอบสวน หาข้อมูล 
พยานหลักฐานการกระท าผิดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยจะฝึกอบรมให้หาพยานหลักฐาน 
ทาง Digital อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีเทคนิค วิธีการเฉพาะที่จะสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
  ด้านที่  3 การปฏิบัติ งานในสถานที่ เกิด เหตุ  เป็นหลักสูตรที่ เน้นการใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์   
การประเมินและวางแผนการเก็บรวบรวมหลกัฐานดิจิทัลในสถานท่ีเกิดเหตุ การเก็บรวบรวมหลักฐาน (Evidence collection) 
กรณีหลักฐานเป็นคอมพิวเตอร์ กรณีหลักฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ กรณีหลักฐานเป็นสื่อบันทึกข้อมูล การคัดกรอง
ข้อมูลในหลักฐาน (Triage/Preview)  การบรรจุและการเคลื่อนย้าย (Packaging and Transportation)   

ด้านที่  4 การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  เป็นหลักสูตรที่ เน้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับเ ครื่องมือ 
ตรวจพิสูจน์การประเมินและวางแผนการตรวจพิสูจน์  (Evaluation) การส าเนาข้อมูล (Acquisition) การส าเนาข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล การส าเนาข้อมูลจากเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่และกรณีเครื่องอยู่ในสถานะปิดการใช้งาน  
  ด้ านที่  5 การบันทึก (Document) และการรายงานผลการตรวจพิสูจน์  (Report) เป็นการฝึกอบรม 
ในการด าเนินการทุกข้ันตอนต้องบันทึกข้อมูลและจัดท าเอกสารที่จ าเป็น และเก็บรักษาเอกสารไว้ตาม ข้อก าหนดของกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โ ด ยควรบั นทึ ก ข้ อ เ ท็ จ จ ริ งที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บก า รต ร วจพิ สู จ น์  ให้ มี ร า ยละ เ อี ย ด เพี ย งพอที่ ห าก 
มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบคดีแล้ว ผู้ที่มารับผิดชอบคนใหม่จะสามารถ เข้าใจท่ีมาและสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้ 
  ด้านที่  6 จริยธรรม จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติ งานครบถ้วน เป็นหลักสูตรที่ เน้น 
การปลูกจิตส านึกในการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ไม่น าความรู้ที่ได้รับไปกระท าผิดหรือไปใช้ในทางที่ผิด 
  2.2 การเตรียมข้อมูลเพ่ือสร้างเวทีการประกวดผลงานวิจัย การรวบรวมผลงานวิชาการ และการ
น าเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณชน โดยได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการน าเสนอ
ผลการวิจัยและนวัตกรรม และการรวบรวมผลการวิจัยไว้ ในวารสารของ คณะนิติวิทยาศาสตร์  พร้อมทั้งจัดเวที 
ให้นักเรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณชน และใช้โอกาสนี้สร้างช่ือเสียงเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการ  
ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) การสร้าง Facebook และกลุ่ม Line ให้นักเรียนนายร้อยต ารวจและนักศึกษาปริญญาโท 
ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรี  ซึ่ง Facebook ดังกล่าวจะน าเสนอความเคลื่อนไหวในการประชุม สัมมนา  
การอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการสอน และกิจกรรมของคณะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบความเคลื่อนไหวและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกันบน 
Social Online 2) การจัดงาน Cyber Day เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เรียน และสรรหาผู้ความรู้
ความสามารถเข้าร่วมการประกวดระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่ งในการด าเนินงานในห้วงที่ผ่านมา พบว่า มีนักเรียน 
ได้เข้าร่วมการประชุมนวัตกรรมทางด้าน Cyber 3) การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนผลงานและนวัตกรรมออกไปสู่
สาธารณชนอย่างมีมาตรฐาน โดยที่คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจนั้นได้จัดการประชุมวิชาการ  
เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมขึ้นเป็นประจ าทุกปี  
ถือเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งของการน าเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยต า รวจ และนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาของงานวิจัยมีความหลากหลายภายใต้กรอบของนิติวิทยาศาสตร์และการ
บริหารงานยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านบิ๊กดาต้า (Big Data) ซึ่งเป็นการเอาศาสตร์ความรู้ทางด้าน
วิ ท ย า ก า ร ข้ อ มู ล  ( Data Science) ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ข้ อ มู ล ม ห า ศ า ล ใ น ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ม า ใ ช้ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
และประยุกต์กับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม เช่น การเฝ้าระวังอาชญากรรมออนไลน์  
การสืบสวนทางเทคโนโลยี และการพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล เป็นต้น 4) การน าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
ความส า เ ร็ จ ในการน าวารสาร เข้ าสู่ ฐ านข้อมู ล  TCI เป็นความพยายามสู่ เ ป้ าหมายอันสู งสุดของคณาจารย์ 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ท่ีต้องการเก็บรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลการเรียนการสอน และ
เพื่ อ เปิ ดพื้ นที่ ให้นั กวิ ชาการ  นัก ศึ กษาระดับปริญญาโท คณาจารย์  ทั้ งจากภายในและภายนอกได้ มีพื้ นที่ 
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยคณะนิติวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าวารสารมาทั้งสิ้น 5 ปี ตั้ งแต่  
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ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 โดยเน้นให้นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณาจารย์ ทั้งจากภายใ น 
และภายนอกได้มีพื้นที่ในการน าเสนอผลงานทางวิชากาที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของผลงานวิจัย 
บทความ และการน าเสนอบนเวทีในระดับชาติ ผลการจัดท าวารสารนี้มีประโยชน์สูงสุดต่อวงการศึกษา และวงการวิชาการ
ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนางานด้านต ารวจอาชีพ และพัฒนางานใน
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต  
 3. การติดตามตรวจสอบประเมินผล : Check (การตรวจสอบ) ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
ในครั้งนี้ แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การประเมินผลความพึงพอใจและผลส าเร็จของผู้เรียน 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงามประชุมวิชาการ  
4. การปรับปรุงและพัฒนาผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมเพ่ือน านวัตกรรมไปต่อยอดและขยายผล 

ให้สามารถน าไปใช้ได้จริงในกระบวนการยุติธรรม : Act (การปรับปรุงและพัฒนา) เมื่อเสร็จสิ้นจากการประเมินผลของ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ จากนั้นได้น าค าแนะน าจาก ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และความคิดเห็นจากผู้เรียนท้ังนักเรียนนาย
ร้ อยต ารวจ  และนักศึ กษาปริญญาโท หลักสู ตรนิติ วิ ทยาศาสตร์  โ ร ง เ รี ยนนายร้ อยต ารวจ  ที่ ไ ด้ เ สนอแนะ  
ต่อการพัฒนาโครงการไปพัฒนา ดังนี้ 1) ควรจัดท าคู่มือการเรียนการสอนแบบวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้  
เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้ง่าย และน าไปเป็นแบบให้กับคณะอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ใหม่ที่เกิดจากแรงบันดาลใจในการเรียน 2) ควรจัดหาเวทีในการแสดงศักยภาพของนักเรียนนายร้อยต ารวจ และนักศึกษา
ปริญญาโทในระดับนานาชาติ หรือในหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อให้ผลงานการวิจัยสามารถเผยแพร่และถูกน าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 3) ควรมีการน านักเรียนและนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านวิทยาการต ารวจ และนิติ
วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งคุณค่าในประเด็นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและผู้เรียนได้โดยตรง 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ผลการจัดกระบวนการเ รียนการสอนด้านวิชาการที่ เป็น เลิศ ( Best Practice)  โดยทุกวิชาที่ สอน 
จะสอดแทรกการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้  
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิชาชีพต ารวจ ผลจากการสอนที่เน้นการสอดแทรกการเสริมสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ตามทักษะและความสามารถของผู้เรียนที่สามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิชาชีพต ารวจนั้น มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรม เช่น ผลงานวิจัย
จากช้ันเรียน ผลงานวิจัยจากการเรียนวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร วิชาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาวิทยาการ
ต ารวจก้าวหน้า ได้ท าให้นักเรียนคิดค้นเครื่องมือในการช่วยให้งานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพใน
การติดตามสืบสวนจับกุมและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีตัวอย่างดังนี้  
  (1) โครงงาน การสร้างระบบการท านายบุคลิกภาพและพฤติกรรมบุคคลแบบฉับพลัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี
โปรแกรมในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ต้องสงสัย และต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง โดยการสร้างนวัตกรรม
ใ ห ม่ ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ท า น า ย บุ ค ค ล แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  
(Holistic Person Prediction) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลของผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหาบน Social Online โดย
โปรแกรมจะรวบรวมพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดและวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปภาพและข้อความ ดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์โปรแกรมการท านายบุคคลแบบองค์รวม  (Holistic Person Prediction) 
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  ระบบการท านายบุคลิกภาพแบบฉับพลันนั้นออกแบบระบบมาเพื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ   
และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องเผชิญเหตุ จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการปรับใช้กับงานการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือระบบจะ
สามารถระบุตัวตนบุคคล  ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการกระท าความผิดหรือไ ม่  หรือเป็นบุคคลไร้สัญชาติ   
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถเข้าจับกุมและน าตัวไปด าเนินการตามกฎหมายได้   
แต่ในกรณีที่บุคคลเป้าหมายไม่มีการต้องโทษหรือได้หลบหนีการจับกุม  ระบบก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
ลักษณะความสนใจ บุคลิกภาพ และที่ส าคัญคือ“การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม” ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถ
น าข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น  เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจพบบุคคลซึ่งมี
แนวโน้มในการก่ออาชญากรรมระดับสู ง  เจ้ าหน้าที่ ต ารวจจะต้ องเพิ่มความระมัดระวั ง ในการปฏิบัติหน้ าที่ 
มากขึ้น และจะต้องมีการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ (Show of Force) มากขึ้นในเขตพื้นที่ที่พบบุคคลซึ่งมีความเสี่ยงสูง 
ในปริมาณมาก 
  (2) โครงงาน การจัดท าแบบรายงานรอยสักของผู้ต้องหาของสถานีต ารวจในเขตจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก
ยังไม่มีแบบรายงานรอยสักของผู้ต้องหาที่ เป็นรูปธรรมชัดเจน มี เพียงการเขียนไว้บนเอกสารที่ ไม่ เป็นทางการ  
และเป็นเพียงข้อความสั้นที่ไม่ละเอียดและไม่มีมีภาพประกอบ  ผู้เรียนจึงเกิดความคิดที่จะสร้างแบบรายงานรอยสัก 
ของผู้ต้องหาโดยเป็นการสร้างแบบละเอียด เพื่อแสดงให้เห็นถึ งเอกลักษณ์บุคคลได้ชัดเจน พร้อมทั้งบอกประเภท  
ชนิด ความหมายของรอยสัก บริเวณที่สักและบอกถึง เพศ อายุ คดีที่กระท าผิด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และสามารถ  
ใช้รอยสักติดตามสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิดได้ ซึ่งแบบรายงานดังกล่าวนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดท าข้ึนมาใช้งานบนสถานีต ารวจ  
  (3) โครงงาน การจัดท าแผนประทุษกรรมในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  (Cyber Crime) เนื่องจากใน
แบบรายงานแผนประทุษกรรมปัจจุบันไม่ครอบคลุมอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และไม่มีตัวเลือกในการเติมรายละเอียดของคดี
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้เรียนจึงได้ร่วมกันท าแผนประทุษกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง Social Online และ Internet จัดท าแบบ
ร า ย ง า น แ ผ น ป ร ะ ทุ ษ ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  Cyber Crime  ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม อ า ช ญ า ก ร ร ม ใ น ทุ ก รู ป แ บ บ  
และมีรายละเอียดให้ผู้บังคับใช้กฎหมายน าไปท าส านวนคดี และด าเนินรอยผู้กระท าผิดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) โครงงาน การเช่ือมโยงฐานทะเบียนประวัติของผู้ที่เข้ารับการเปลี่ยนแปลงใบหน้าและศัลยกรรม
ร่างกายในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการจัดท าประวัตผิู้ดดัแปลงใบหน้าหรือท าศัลยกรรมร่างกายที่
มีมาตรฐานและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนจึงได้จัดท าระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวขึ้น เพื่อเฝ้า
ระวังบุคคลที่ศัลยกรรมร่างกายและกระท าผิดและไม่สามารถสืบสวนจับกุมได้ เนื่องจากไม่มีบันทึกการดัดแปลงใบหน้าและ
ร่างกาย ซึ่งฐานข้อมูลการจัดท าประวัติผู้ดดัแปลงใบหน้าและรา่งกาย หรือศัลยกรรมร่างกาย และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คลินิก โรงพยาบาล สมาคมศัลยกรรมไทย กระทรวงสาธารณสุข กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
             (5) การเลือนหายของลายนิ้วมือในผู้ป่วยที่ได้รับสาร Capecitabine ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ประสบ
ปัญหาลายนิ้วมือเลือนหายเพราะได้รับยา Capecitabine ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จนบางครั้งไม่สามารถเดินทางไป
ต่างประเทศได้ เพราะลายนิ้วมือไม่ปรากฏบนเครื่องสแกน นอกจากนี้ยังมีผู้กระท าผิดหลายรายที่อาศัยการใช้ยา 
Capecitabine ท าให้ลายนิ้วมือเลือนหายไป เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจติดตามสืบสวนหาตัวได้ จึงเกิดแนวทางการตรวจ
เอกลักษณ์ใหม่ให้เหมาะสมกับบุคคลที่เป็นผู้พันโทษ หรือผู้ที่เคยมีประวัติในการกระท าผิด และป่วยเป็นโรคมะเร็ง  
ที่มีความเสี่ยงต่อการเลือนหายของลายนิ้วมือ ดังนั้น จึงควรท าการตรวจเอกลักษณ์บุคคลอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ DNA  สแกน
ม่านตา ตรวจรากฟัน เป็นต้น งานวิจัยช้ินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหลายฝ่าย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการน าผลงานวิจัยช้ินนี้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการอ้างอิงและสาเหตุของ
การเลือนหายของลายนิ้วมือของผู้ต้องหา 

2. ผลการส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนท าโครงการเป็นทีมโดยน าปัญหาที่
ประสบในวิชาชีพต ารวจมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ตามวงล้อโมเดลจักรยาน
แห่งการเรียนรู ้ 
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การน าวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้มาเป็นแบบแผนส าคัญในการเรียน  ซึ่งวงล้อจักรยานจะมี 2 ล้อ  
ล้อแรกเป็นครู ล้อที่ 2 เป็นนักเรียน ซึ่งจะขาดล้อใดล้อหนึ่งไม่ได้ ส่วนอื่นๆ ภายในล้อจึงประกอบด้วยการท างาน  
ในส่วนต่างๆ ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้ Project Based Learning : PBL (educationcloset, 2010)  
 

1. Define คือการรวมกลุ่มหรือจัดตั้ งกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน พร้อมทั้ งตั้ งค าถาม ปัญหา ประเด็น  
ความท้าทายของโครงการคืออะไรและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไรจากโครงการวิจัยที่จะด าเนินการต่อไป 

2. Plan คือ การวางแผนการวิจัยและนวัตกรรม ครูก็ต้องวางแผนการสอนอ านวยความสะดวกในการท าวิ จั ย 
ของนักเรียนนายร้อยต ารวจ โดยถือหลักว่าครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง นักเรียน  
ที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยน
ค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานในข้ัน Do ก็จะท างานได้อย่างราบรื่น  

3. Do คือ การลงมือท ามักจะพบปัญหาที่ ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา  
การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะ 
ในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการท างานในสภาพท่ีทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพกดดัน 
ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิ เคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิ เคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น  
ในขั้นตอน Do ซึง่จะท าให้ครูเข้าใจนักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นรายคนและเรียนรู้หรือฝึกท าหน้าท่ีเป็น “ต ารวจอาชีพ”  

4. Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่าการวิจัยได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ 
แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง โดยน าขั้นตอนที่เป็น
ความส าเร็จและความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ 
หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือ
ในภาษา KM เรียกว่า AAR (After Action Review)  

5. Presentation คือ การน าเสนอผลงานต่อช้ันเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน 
Review เป็นขั้นตอนท่ีท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ 
ให้อารมณ์และให้ความรู้ (ปัญญา) ทีมงานของนักเรียนนายร้อยต ารวจอาจสร้างนวัตกรรมในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียน
เป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงานหน้าช้ัน มีเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ประกอบหรือจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอ หรือ
น าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

 
3.หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ในการรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบวารสาร เอกสาร

ทางวิ ช าการ  พ ร้อมทั้ งน า เสนอผลงาน ต่อสาธารณชนเ พ่ือ ให้ เข้ าถึ ง ผู้ ใช้ และกลุ่ ม ผู้มี ส่ วน ไ ด้ส่ วน เสี ย 
ในการน านวัตกรรมไปใช้หรือต่อยอดได้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 199 

 

ด้านที่ 1 ด้านเน้ือหาใน
การสอน

ด้านที่ 2 ด้านสื่อการเรียน
การสอน

ด้านที่ 3 ด้านความ
ทันสมัยและเท่าทัน

สถานการณ์

ด้านที่ 4 ด้านความรู้
ความสามารถของผู้สอน

Series1 97.65 83.57 92.31 95.43
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หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการด า เนินงานครั้ งนี้  แบ่งออกเป็น 1) หลักฐานที่ เป็นวารสาร และหนังสือ  
เพื่อรวบรวมและแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน จ านวน 5 เล่ม ในปีที่ผ่านมา ดังแสดงในภาพ
วารสารวิชาการที่คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจได้ผลักดันให้สามารถเข้าสู่ฐาน TCI ได้อย่างภาคภูมิ  
และ 2) หนังสือการประชุมระดับชาติ และการจัดนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์และน าเสนอนวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานต ารวจในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เช่น กสทช., TOT, True, AIS, CAT, Dtac เป็นต้น โดยจัดท าในรูปแบบของบทความ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในแต่ละ
ครั้ง 

4. ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมของการสร้างแรงบันดาลใจแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (Learning Innovation Inspiration for Smart Academy: LiiSa Model)  

 ในการประเมินผลการด าเนินงานในครั้งนี้ แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การประเมินผลความพึงพอใจและผลส าเร็จของผู้เรียน 

จากการประเมินและตรวจสอบการด าเนินงานจากผู้เรียน จ านวน 314 คน โดยแบ่งเป็น นักเรียนนายร้อย
ต ารวจ 243 คน และนักศึกษาปริญญาโท จ านวน 71 คน  ผู้เรียนที่เป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  
ต่อด้านเนื้อหาในการสอนของครูผู้สอน ได้ความรู้  และพัฒนาทักษะให้ เพิ่มมากขึ้น ร้อยล ะ 97.65 รองลงมา  
มีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของครูผู้สอน ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ร้อยละ 95.43 ความพึงพอใจ  
ต่อวิชาที่เรียนมีความทันสมัยและเท่าทันสถานการณ์จริงท าให้สามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาได้จริง แสดงในแผนภูมิที่ 1  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยต ารวจต่อกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

 

ผู้เรียนที่เป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในวิชาการทะเบียนประวัติ
อาชญากรมากที่สุด เนื่องจากในรายวิชามีการสอดแทรกการท าวิจัย การเปิดโอกาสให้นัก เรียนได้ออกไปค้นหาปัญหาด้วย
ตนเองทั้งในและนอกโรงเรียน และมีอาจารย์คอยให้ค าปรึกษาตลอดเวลา ร้อยละ 97.32 รองลงมาวิชาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ นักเรียนพึงพอใจเนื่องจากได้รับความรู้ใหม่ๆ จากโลกอนาคตในระดับดิจิทัลที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ร้อยละ 
96.55 และวิชาวิทยาการต ารวจก้าวหน้าที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพต ารวจ ร้อยละ 95.24  
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ร้อยละ 94.42 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิชานิติเวชศาสตร์ ร้อยละ 
90.18 และ ความพึงพอใจต่อวิชาตรวจพิสูจน์หลักฐานร้อยละ 87.63 แสดงในแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยต ารวจต่อการเรยีนการสอนในรายวิชาคณะนติิวิทยาศาสตร์ 
 

เมื่อท าการส ารวจขั้นตอนที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนการสอนของผู้เรียนผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาโทและ
นักเรียนนายร้อยต ารวจ พบว่า ขั้นตอนที่ส่งผลต่อการเกิดทักษะของผู้ เรียน และท าให้เกิดองค์ความรู้มากที่สุด  
คือ ขั้น DO ร้อยละ 96.42 การลงมือท ามักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา  
การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด  
ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการท างานในสภาพท่ีทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพ
กดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้นในขั้นตอน 
Do ซึ่งจะท าให้ครูเข้าใจนักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นรายคนและเรียนรู้หรือฝึกท าหน้าที่เป็น “ต ารวจอาชีพ” รองลงมา คือ 
Review ร้อยละ 94.66 คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่าการวิจัยได้ผลตามความมุ่งหมาย
หรื อ ไม่  แต่ จะต้ อง เน้นทบทวนว่ า งานหรื อกิ จกรรม หรื อพฤติ กรรมแต่ ละขั้ นตอนได้ ให้บทเรี ยนอะไรบ้ า ง  
โดยน าขั้นตอนที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอา
เหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวน
ไตร่ตรอง (Reflection) AAR (After Action Review) แสดงในแผนภูมิที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนการสอนของผู้เรยีน 
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เมื่อท าการส ารวจผลลัพธ์ที่ได้รับภายหลังการเรียนรู้แบบวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้ (Project Based Learning 

: PBL) พบว่า เนื้อหาวิชาที่ เรียนท า ให้ เกิดทักษะในการปฏิบัติ งานได้จริ ง ร้อยละ 95.63 รองลงมา ผู้ เ รียนได้  
แรงบันดาลใจในการเรียนและการท างานให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตนเองและสังคม ร้อยละ 94.32 รองลงมา ได้ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ ร้อยละ 92.31 ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ร้อยละ 91.36 ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร้อยละ 90.12  
และ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปแก้ไขปัญหาได้จริง ร้อยละ 89.55 แสดงในแผนภูมิที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4  ผลลัพธ์ที่ได้รับภายหลังการเรียนรู้แบบวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้  
 
 
 
(Project Based Learning : PBL) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การผลักดันที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรเน้น “การสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในห้วงที่ผ่านมา พบว่า การเรียนการสอนวิชาการ
ทะเบียนประวัติอาชญากร วิชานิติ เวชศาสตร์ และวิชาวิทยาการต ารวจก้าวหน้า ประสบความส าเร็จในการสอน  
ที่เน้นให้นักเรียนนายร้อยต ารวจสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการ โดยนักเรียนนายร้อยต ารวจน าผลงาน 
จากการเรียน ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ และได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นเครื่องมือในการสืบสวน สอบสวน 
ในกระบวนการด าเนินงานของวิชาชีพต ารวจการเรียนการสอนดังกล่าวของคณะนิติวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นจัดอยู่ใน  
ขั้นการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ (Project Based Learning: PBL) ของวิจารณ์ พานิชม (2555)  
ได้แก่  1) Define คือการรวมกลุ่ มหรือจัดตั้ งกลุ่ มที่ มี ความสนใจคล้ายกัน พร้อมทั้ งตั้ งค าถาม ปัญหา ประเด็น  
ความท้าทายของโครงการ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากโครงการวิจัยที่จะด าเนินการต่อไป  2) Plan คือ การวางแผน 
การวิจัยและนวัตกรรม ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนการสอนอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย และนักเรียนต้องมีการวางแผนงาน
เช่นเดียวกัน 3) Do คือ การลงมือท ามักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ ผู้เรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา   
4) Review คือ การที่ทีมนักเรียนทบทวนการเรียนรู้ และจัดการองค์ความรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่าการวิจัยได้ผลตามความมุ่งหมาย
หรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียน หรือองค์ความรู้อะไรบ้าง 5) 

Presentation คือ การน าเสนอผลงานต่อช้ันเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็น
ขั้ น ต อ น ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ท บ ท ว น ขั้ น ต อ น ข อ ง ง า น แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ ย่ า ง เ ข้ ม ข้ น 
สิ่ งที่ ไ ด้ รับจากกระบวนการ เรี ยนการสอนด้ านวิ ชาการที่ เ ป็น เลิศ  ( Best Practice) คือ  ผลงานวิ จัยของนัก เรี ยน 
นายร้อยต ารวจและนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของวิชาชีพต ารวจ ซึ่งสรุปได้ว่า การพัฒนาการเรียนการสอนทั้งผู้สอน ผู้เรียน และการสร้างผลงานการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานและเป็นระบบ  มีขั้นตอนในการท างานที่เหมือนกัน โดยเริ่มจากความข้องใจ สงสัย อยากรู้ 
น าไปสู่การก าหนดปัญหาการวิจัย หรือหัวข้อโครงงาน และก าหนดวิธีการศึกษา ก าหนดสมมติฐาน และขอบเขตของการศึกษา 
เพื่อลงมือปฏิบัติการเก็บข้อมูล บันทึกผลการศึกษาทดลอง ท าการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย การศึกษา 
และอภิปรายผล เพื่อจัดท ารูปเล่มรายงานน าเสนอเผยแพร่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป  (ลัดดา ภู่เกียรติ, 
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ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่
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2552) ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ด กั บ ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง   พั ช ร า  เ ด ช โ ฮ ม  ( 2 5 6 1 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา และได้น าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรด าเนินตามขั้นตอนทั้ง 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4) ขั้นแสวงหาความรู้ 5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
และ 6) ขั้นน าเสนอผลงาน ดังนั้นการน าวงล้อโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้มาเป็นแบบแผนส าคัญในการเรียน จึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวงล้อจักรยานมีสองล้อ ล้อแรกเปรียบเสมือนเป็นครู ล้อที่สองเปรียบเสมือนเป็นนักเรียน ซึ่งจะขาดล้อใดล้อ
หนึ่งไม่ได้  
 กระบวนการเรียนการสอนด้านวิชาการที่ เป็นเลิศ ( Best Practice) โดยครูผู้สอนในทุกวิชาที่จะสอดแทรก 
การสอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของวิชาชีพต ารวจ ผลจากการสอนที่เน้นการสอดแทรกการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้สร้าง
ผลงานทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ตามทักษะและความสามารถของผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง วิ ช า ชี พ ต า ร ว จ นั้ น  มี ผ ล ลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  เ ช่ น  ผลงานวิ จั ย 
จากช้ันเรียน ผลงานวิจัยจากการเรียนวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร วิชาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาวิทยาการ
ต ารวจก้าวหน้า ได้ท าให้นักเรียนคิดค้นเครื่องมือในการช่วยให้งานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพใน
การติดตามสืบสวนจับกุมและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

 บทเรียนที่ ได้รับจากกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่ดี  คือ นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติวิทยาศาสตร์  
และนักเรียนนายร้อยต ารวจ มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม ส่งผลดี 
ต่อการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของนักเรียนนายร้อยต ารวจ ครูอาจารย์ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  น า ไปสู่ การพัฒนาผู้ เ รียนให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม ท า ให้ เกิด 
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การด าเนินกิจกรรมต้องอาศัยปัจจัยและความร่วมมือหลายด้าน โดยเฉพาะ  
การสนับสนุนจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยส าคัญหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน อัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนายร้อยต ารวจเพื่อให้เป็นต ารวจท่ีดีในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบการสอบทักษะทางคลินิก “OSCE” ส าหรับประเมินความรู้
และทักษะการปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการทางสัตว์เศรษฐกิจของนิสิตช้ันปีท่ี 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาคือนิสิตช้ันปีที่ 5 จ านวน 113 คน และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 14 คน ท าการศึกษา ณ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์เกี่ยวกับการสอบ OSCE 2. การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE 3. การเตรียมความพร้อมนิสิตและอาจารย์
ต่อการสอบ OSCE 4. การทดลองใช้รูปแบบการสอบ OSCE และ 5. การประเมินผลรูปแบบการสอบ OSCE รูปแบบการสอบ 
OSCE ที่พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (P-DARE Model) ประกอบด้วย 1. การเตรียมการ (P: Preparation) 2. การสร้าง
ข้อสอบและแบบประเมิน (D: Design test scenario & score sheet) 3. การด าเนินการจัดสอบ (A: Arrange OSCE) 
แบ่งเป็น 3.1 การช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ 3.2 การเตรียมนิสิต และ 3.3 การบริหารจัดการขณะสอบ และ 4. การ
สะท้อนคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับ (R: Reflection & feedback) และ 5. การประเมินรูปแบบการสอบและการเตรียมนิสิต (E: 
Evaluation) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโจทย์ทดสอบ ค าสั่ง เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละสถานีสอบ และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจและความพึงพอใจต่อภาพรวมของการสอบ ผลการประเมินรูปแบบการสอบ OSCE พบว่า
ร้อยละของการสอบผ่านในสถานีสุกร ส่วนการท าหัตถการเจาะเลือด และฉีดยาสุกรคิดเป็น 95% ทักษะปฏิบัติการในการเปิด
ผ่าซาก เก็บตัวอย่างอวัยวะภายในเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาเพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  84.88 สถานีสัตว์น้ า และสถานี
สัตว์ปีกมีร้อยละของการสอบผ่านเฉลีย่เท่ากับ 82.24 และ90 ตามล าดับ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอบ OSCE จาก
นิสิตจ านวน 112 คน เท่ากับ 3.74 จัดอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิก OSCE สามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดทักษะทางวิชาชีพโดยนิสิตสามารถการท าหัตถการตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพท่ีก าหนดได้ 
ค าส าคัญ: การสอบทักษะทางคลินิก, สัตว์เศรษฐกิจ 
 

ABSTRACT 
This research and development aimed to develop an evaluate model “OSCE”, for evaluating 

knowledge and practical skills of the 5th year Veterinary medicine students, Kasetsart University. A 113 of 
5th year and 14 relevant instructors were studied at Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University. The 
development process included 5 phases: 1. enhance OSCE competency of the instructors, 2. design OSCE 
model, 3. prepare students and instructors for the exam, 4. try out the OSCE model, and 5. evaluate the 
model by evaluating the practical skills and satisfaction to the OSCE. The developed OSCE model could be 
divided into 5 steps (P-DARE), which were 1 Preparation, 2. Design test scenario & score sheet, 3. Arrange 
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OSCE included: 3.1) all involved people meeting 3.2) student preparation, and 3.3) management of OSCE, 
4. Reflection and feedback, and 5. Evaluation. The research tools composed of the question, clinical skills 
lists, scoring and evaluation form. The evaluation of P-DARE model revealed that an average score of swine, 
aquatic animals and poultry stations were 89.94% (95 for blood collection and drug administration, 84.88 
for necropsy skills), 82.24 and 90, respectively. The satisfaction for OSCE from 112 students was 3.74 (good). 
When classified by aspects, it was found that the student high satisfied for OSCE evaluation method. This 
finding indicated that OSCE evaluation model was suitable to determine a learning outcome, according to 
a requirement of Veterinary standard recommend. 
Keyword: OSCE, production medicine 
 

บทน า 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตมีการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดเพื่อตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

การค้าสากล โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงในระดับภูมิภาคอาเซียน และ
เตรียมพร้อมสู่การค้าในเวทีโลกอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างผลผลิต 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่เช่ือมโยงไปสู่การสร้างตราสินค้า  (Branding) และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต (Value 
added) จึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Empowering people) ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถและ
สมรรถนะให้เกิดความเช่ียวชาญในระดับภูมิภาคอาเซียน และ ระดับสากล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
ภาษาต่างประเทศ และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผชิญความเสี่ยงได้ ดังนั้นเมื่อสังคมตระหนักถึงความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันระหว่างสุขภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตโดยรอบ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันท าให้เกิด
แนวคิดการดูแลและป้องกันสุขภาพ แบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า  “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)” ซึ่งเช่ือว่าเกิดได้จาก
การบูรณาการสหสาขาวิชาชีพส าหรับสุขภาพ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพทีดีของทุกชีวิต องค์ กรระหว่างประเทศ เช่น World 
Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO) แ ล ะ  World Organization for Animal 
Health ได้ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างการบูรณาการของสาขาวิชาชีพท าให้วิชาชีพสัตวแพทย์หนึ่งในสาขาวิชาชีพ
สุขภาพ ซึ่งเดิมประชาขนเข้าใจว่ามีหน้าที่เพียงการรักษาสัตว์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป สัตวแพทย์มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ของคน และสิ่งแวดล้อมด้วย ได้แก่ งานด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อการบริโภค การรักษาและจัดการสุขภาพปศุสัตว์ 
สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และสัตว์น้ า ภาวะโรคระบาดสัตว์ที่ส่งผลต่อสุขภาพคนและเศรษฐกิจ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน งานด้านการวินิจฉัยโรค งานทางด้านระบาดวิทยา เพื่อให้เข้าถึงแหล่งโรคได้รวดเร็ว ทั้งนี้พบว่ าปัจจุบัน
โรคอุบัติใหม่มักมีต้นเหตุจากสัตว์ จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน เป็นแนวคิดในการผลิตสัตวแพทย์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร นโยบายการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 มุ่งหวังจะพัฒนาหลักสูตรที่
มีมาตรฐาน มีคุณภาพสอดคล้องกับพลวัตรขององค์ความรู้ เทคโนโลยี บริบท และความ ต้องการของสังคมทีมีการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมชนิดสัตว์พื้นฐานทุกประเภท ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เพิ่มทักษะเวชปฏิบัติ และ ความสามารถพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรค านึงถึงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 และ ครอบคลุมเนื้อหาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
พ.ศ. 2553  คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งเน้นให้นิสิตมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา คือ การเป็นสัตวแพทย์
ของประชาชน จึงมีการวิจัยสถาบันและน าข้อมูลมาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร วิธีการสอน และการฝึกงาน ดังนี้ 1. ด้านเนื้อหา
หลักสูตร เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนตามชนิดสัตว์ (ในเวลาที่เหลือ) ก่อนส าเร็จการศึกษา ตามความสามารถในการจัด
ทรัพยากรของคณะ และควรก าหนดขอบเขตเนื้อหาให้ ชัดเจน มีการเรียงล าดับเนื้อหาให้เหมาะสม เน้นการบูรณาการเนื้อหา
รายวิชา เพื่อลดความซ้ าซ้อนและรักษาความเป็นมาตรฐานเดียวกัน เน้นที่นิสิตเป็นส าคัญ 2. วิธีการสอน มีการเชื่อมโยงเนื้อหา
ระหว่างภาควิชา เพื่อลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาที่สอน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้อาจารย์ท าหน้าท่ีเป็น Facilitator ใน
การเรียนการสอน เพิ่ม problem based learning ในรายวิชาที่ท าได้ โดยเฉพาะรายวิชาทางคลินิก 3. การฝึกงาน มีการ
ก าหนด Essential practices ที่นิสิตควรท าได้ หรือ ก าหนดให้มี student skills port folio ตั้งแต่ปี 1-6 มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการฝึกงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในทุกช้ันปี โดยใช้ฟาร์มเครือข่าย หรือ
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ฟาร์มของเกษตรกรที่มีบุตรหลานเรียนที่คณะฯ ทีใช้โควต้าบุตรเกษตรกร ตลอดจนสหกรณ์โคนมต่าง ๆ ที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ 
คณะฯ ใช้ประโยชน์จากการที่โรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 4 แห่งเพื่อการเรียนการสอน  โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ และเวชปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ให้บัณฑิตมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เมตตาต่อสัตว์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2. 
มีความรู้ ทักษะและความสามารถทางวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 3. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ คิดเชิงวิพากษ์ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ 4. มีทัศนคติเชิงบวก มีความสุขในการท างานและด ารงชีพ มีความมุ่งมั่น อดทน มีวินัย 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 5. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารเหมาะสมกับกาละและเทศะ สร้างความเข้าใจและ
เจตคติที่ดีต่อผู้ที่สื่อสารด้วย 6. มีคุณสมบัติของผู้น า รับผิดชอบต่อวิชาชีพ มนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อม เป็นสัตวแพทย์ของ
ประชาชนดังปณิธานของคณะ ฯ  

การศึกษาสัตวแพทยศาสตร์นอกจากองค์ความรู้ (Knowledge) แล้ว ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นสัตวแพทย์ที่ดี ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตนั้น นอกจากหลักสูตรจะจัดการด้านการเรียนรู้ทางวิชาการทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตาม
คุณลักษณะส าคัญตามที่บัณฑิตสัตวแพทย์พึงมีแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีการเสริมทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การสื่อสาร 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ภาควิชาเวชศาสตร์
และทรัพยากรการผลิตสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนทางคลินิกเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ ประกอบด้วย สุกร สัตว์ปีก 
และสัตว์น้ า ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการทางสัตว์เศรษฐกิจ (Laboratory in Farm animals)  โดย
เนื้อหามุ่งเน้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ สามารถท าหัตถการ และวางแผนเพื่อเก็บตัวอย่างจากสัตว์เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้วิธีการประเมินผลการเรยีนการสอนทักษะทางคลินิกท่ีผา่นมาพบว่ามีการประเมนิโดยการ 1. สังเกตจากการ
ปฏิบัติ (direct observation) 2. การสอบปฏิบัติแบบจับเวลา (Laboratory practice examination) 3. การสอบข้อเขียน
จากการดูภาพเสมือนจริง ( Photo slide examination) ซึ่งจากการสอบดังกล่าวยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์กระบวนการ
คิด วางแผน ทักษะการปฏิบัติตามข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้นเพื่อให้การวัดและประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาในแง่การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง
ฝึกกระบวนการความคิดในการวางแผนเพื่อท าหัตถการ การเก็บตัวอย่าง รวมถึงเทคนิคพื้นฐานส าคัญในการวินิจฉัยหาสาเหตุ
ความผิดปกติขั้นพื้นฐาน ทางภาควิชา ฯ จึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงวิธีการวัดประเมินผลโดยน ารูปแบบการสอบที่สามารถ
วัดผลได้ Constructive validity ดังนั้น ในปี ค.ศ.1979 Professor R.M. Harden (University of Dundee, UK) ได้เสนอ 
เครื่องมือวัดผลหรือข้อสอบรูปแบบใหม่ มีชื่อว่า Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ซึ่งเปน็วิธีที่สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาที่สามารถวัดทักษะได้ดี สามารถประเมินผลทักษะทางคลินิกที่มีมาตรฐานสามารถแยก
ระดับความรู้ของนิสิตรายบุคคลได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมการวัดทุกระดับความรู้ การวางแผน การตัดสินใจ และทักษะการท า
หัตถการ ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) ที่ส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ได้แก่  

1. ทักษะการสื่อสาร เช่น การซักประวัติสัตว์ป่วย (History taking)  
2. ทักษะทางอายุรกรรม เช่น การวางแผน การเลือกใช้ยา ตลอดจนการเตรียมยา 
3. ทักษะทางด้านหัตถการ (Clinical Procedure skills) เช่น การตรวจร่างกาย การเจาะเลือด  การเย็บแผล  การ 

ฉีดยา 
4. ทักษะการแปลผลข้อมูล (Data interpretation skill) และการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา (Clinical decision 

making skill)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบการสอบทักษะทางคลินิก OSCE ส าหรับประเมินความรู้ และทักษะปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการทาง 
สัตว์เศรษฐกิจของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลที่ได้จากการพัฒนาต้นแบบการสอบทักษะทางคลินิก OSCE ไปใช้ในการประเมินส าหรับ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะทางคลินิก 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ท าการศึกษาในนิสิตช้ันปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 113 คน และอาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ จ านวน 14 คน เพื่อพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกทดแทนการ
ทดสอบแบบเดิม โดยได้มีการทบทวนถึงรูปแบบการสอบที่สะท้อนถึงทักษะการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดของนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่พึงปฏิบัติได้เมื่อส าเร็จการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
พบว่าวิธีการประเมินทักษะ OSCE เป็นหนึ่งในวิธีการวัดผลถึงความสามารถของบุคคลในทักษะด้านความรู้ และการปฏิบัติ  

2. ท าการคัดเลือกวิธีการประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติ OSCE โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ 
3. ท าการวางแผนการวัดผลวิธี OSCE มาใช้ในการประเมินทักษะด้านความรู้ และทักษะทางคลินิกในรายวิชา

ปฏิบัติการทางสัตว์เศรษฐกิจของนิสิตช้ันปีท่ี 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประกอบด้วยขั้นตอน  
3.1 การเตรียมความพร้อม (Preparation; P) ทั้งในส่วนของอาจารย์ และนิสิต โดยในส่วนอาจารย์จะรับทราบ

และท าความเข้าใจถึงหลักการ เกณฑ์ วิธีการวัดผล และการออกแบบโจทย์เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต วางแผน 
ปรึกษา และหาข้อสรุปถึงรายละเอียดที่จะท าการสอบวัดประเมินผลการเรียนรู้อ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด ใน
ส่วนของนิสิตนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะท าการช้ีแจงนิสิตถึงหลักเกณฑ์ในการวัดผลด้วยวิธีการประเมินที่จะใช้การ
สอบแบบ OSCE ตั้งแต่ช่ัวโมงแรกของการเรียนการสอน โดยก่อนวันประเมินจะมีการสุ่ม และแจ้งให้นิสิตได้ทราบถึงสถานีโดย
นิสิตจะไม่ทราบถึงข้อสอบที่จะท าการวัดประเมินผล ว่าจะท าการสอบวัดประเมินผลในทักษะเฉพาะด้านใดบ้าง โดยนิสิต
จ าเป็นต้องสามารถปฏิบัติได้ในทุกทักษะ และท าหัตถการได้อย่างครบถ้วน และในวันทดสอบนิสิตจะเข้ารับการสอบ
ประเมินผลในสถานีท่ีสุ่มได ้และถูกพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และทักษะที่พึงปฏิบัติได้จากอาจารย์ประจ าสถานีน้ัน ๆ  

3.2 การสร้างข้อสอบ (Design test scenario & score sheet; D) ก่อนการทดสอบจะมีการก าหนด checklist 
เพื่อวัดผลการปฏิบัติในแต่ละสถานี และประเมินทักษะที่ก าหนดโดยมีการลองประเมินถึงเนื้อหา และระยะเวลาว่ามีความ
เหมาะสมที่นิสิตสามารถท าหัตถการที่ก าหนดได้ ตลอดจนมีการเตรียมสัตว์ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในแต่ละสถานีก่อนท า
การสอบ  

3.3 การด าเนินการจัดสอบ (Arrange OSCE; A) ท าการสุ่มนิสิตเข้าสอบในแต่ละสถานี กติกาในการสอบแก่
นิสิต ช้ีแจงแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง 1 วันก่อนท าการประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติ 
ณ วันท่ีท าการประเมินนิสิตจะเข้าสอบในแต่ละสถานี ปฏิบัติตามค าสั่งที่ก าหนด การสอบวัดประเมินผลจะท าการประเมินตาม 
checklist ถึงทักษะที่พึงมี และประเมินในลักษณะ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในสถานีนั้น โดยเมื่อพบว่า
นิสิตไม่สามารถปฏิบัติได้ตามโจทย์ค าสั่ง นิสิตจะได้รับการให้ท าซ้ าอีกหน่ึงครั้ง ท้ายท่ีสุดอาจารย์ประจ าสถานีจะท าการอธิบาย 
แก้ไขให้นิสิตเข้าใจและท าหัตถการได้อย่างถูกต้องกรณีที่นิสิตไม่สามารถกระท าตามที่โจทย์ก าหนดได้ รวมถึงมีการจัดการ
บริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามที่วางแผน  

3.4 การสะท้อนคิดและให้ข้อมูลย้อนกลบั (Reflection & feedback) ท าการอภิปรายโดยอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
ถึงความตั้งใจของนิสิตในการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ก่อนสอบโดยพบว่านิสิตมีการจัดซื้อตัวอย่างสัตว์
เพื่อน ามาศึกษาก่อนท าการทดสอบ รวมถึงได้มีการหารือถึงข้อดี-ข้อเสีย-สิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การประเมินความรู้และทักษะ
ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริงมากขึ้น  

3.5 การประเมินรูปแบบการสอบและการเตรียมนิสิต (Evaluation; E)  ท าการออกแบบสอบถามและให้นิสิต
ท าการประเมินผ่าน Google form มีเนื้อหาครอบคลุม 5 หัวข้อ โดยหัวข้อท่ีท าการประเมินประกอบด้วย 

3.5.1 กระบวนการสอบ OSCE ทั่วไปว่า 
3.5.1.1 สอบครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์ของการเรียนปฏิบัติการ 
3.5.1.2 นิสิตทราบขั้นตอนในการสอบ OSCE มาก่อนเข้าสอบจริง 
3.5.1.3 เนื้อหาของการสอบสัมพันธ์ต่อรายวิชาที่เรียน 
3.5.1.4 ล าดับการสอบเป็นไปอย่างสะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติ 
3.5.1.5 ระยะเวลาในการสอบมีความเหมาะสม 
3.5.2 สภาพแวดล้อมในระหว่างการด าเนินการสอบมีความเหมาะสม 
3.5.2.1 ช่วยหรือนิสิตที่ร่วมสอบให้ความร่วมมือในระหว่างการสอบ (ถ้ามี) 
3.5.2.2 มีการก่อกวน/ขัดขวางของผู้สอบหรือผู้อื่นในระหว่างการด าเนินการสอบ 
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3.5.2.3 สัตว์หรือตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ 
3.5.2.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
3.5.2.5 สถานท่ีที่ใช้ในการทดสอบมีความเหมาะสม 
3.5.3 ส่วนของการทดสอบภารกิจในแต่ละสถานีมีความเหมาะสม 
3.5.3.1 การแต่งกาย 
3.5.3.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ (สุกร, สัตว์ปีก, สัตว์น้ า) 
3.5.3.3 การเก็บตัวอย่าง (สัตว์น้ า) 
3.5.3.4 การเจาะเลือด/การฉีดยา (สัตว์น้ า) 
3.5.3.5 ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ (สัตว์น้ า) 
3.5.3.6 การประเมินผลคุณภาพน้ า และการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ า (สัตว์น้ า) 
3.5.3.7 การเตรียมสาร การเลือกอุปกรณ์ และทักษะในการท าศัลยกรรม (สัตว์น้ า) 
3.5.3.8 การอ่าน และประเมินวิการโรค (สุกร) 
3.5.3.9 การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ (สุกร) 
3.5.3.10 การเจาะเลือด (สุกร) 
3.5.3.11 การชันสูตรซากไก่ (สัตว์ปีก) 
3.5.3.12 การให้วัคซีน/การตรวจ และการเก็บตัวอย่าง (สัตว์ปีก) 
3.5.3.13 ใบรายงานผลชันสูตร (สัตว์ปีก) 
3.5.4 ภารกิจท่ีผู้สอบจัดให้นิสิตสอบ 
3.5.4.1 มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3.5.4.2 ได้มีการสาธิตในระหว่างการเรียนแล้ว 
3.5.4.3 สามารถวัดทักษะของผู้เรียนได้ 
3.5.4.4 มีความจ าเป็นต้องท าได้ต่อการปฏิบัติทางคลินิก 
3.5.4.5 มีความจ าเป็นต้องท าได้ต่อการประกอบวิชาชีพ 
3.5.5 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของการสอบ OSCE 

 
ผลการวิจัย 
 รูปแบบวิธีการประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติ OSCE ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ให้
น ามาใช้เพื่อวัดผลแทนการสอบในอดีต จากการเตรียมความพร้อม อาจารย์ผู้สอบ  และนิสิตจะได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ 
หลักการ เกณฑ์ วิธีการวัดผล และการออกแบบโจทย์ให้มีความสัมพันธ์กับทักษะที่ก าหนดโดยเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ในส่วน
ของการสร้างข้อสอบนั้น อาจาย์ผู้รับผิดชอบจะท าการวางแผนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาปฏิบัติการทางสัตว์
เศรษฐกิจ (Laboratory in Farm animals) ให้สามารถสะท้อนถึงความรู้ การคิด วิเคราะห์ วางแผน และทักษะการท า
หัตถการ โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานีตามชนิดสัตว์ คือ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์น้ า และในแต่ละชนิดสัตว์จะมีการแบ่งย่อยเป็น 3, 
1 และ 3 สถานีย่อยตามล าดับ โดยนิสิตจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีการสุ่มเพื่อสอบเลือกชนิดสัตว์ ในส่วนของการสร้าง
ข้อสอบจะประกอบด้วยการก าหนด checklist ตามทักษะวิชาชีพ รายละเอียดการสอบแบ่งออกเป็น 1. ชนิดสัตว์สุกรท าการ
ประเมินทักษะการท าหัตถการดังนี้ คือ 1.1 การท าศัลยกรรมเพื่อแก้ไขภาวะความผิดปกติ 1.2 การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ และ 
1.3 การอ่าน และประเมินวิการโรคสุกร 2. ชนิดสัตว์ปีกท าการประเมินทักษะการท าหัตถการดังนี้ คือ 2.1 เทคนิคการให้ยา 
และวัคซีน เช่น การให้วัคซีนหลอดตา หยอดจมูก หยอดปาก แทงปีก หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2.2 การเจาะเลือด จากต าแหน่ง 
Jugular, saphenous และ wing vein 2.3 เทคนิคการผ่าซาก การเก็บตัวอย่างสัตว์ ก่อนหรือหลังตาย และส่งตัวอย่างเพื่อ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การเก็บตัวอย่างเพื่อเพาะเช้ือแบคที เรีย การท า tissue imprint การเก็บตัวอย่าง และรักษา
สภาพเพื่อศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยา 3. ชนิดสัตว์น้ า ท าการประเมินทักษะการท าหัตถการดังนี้ คือ 3.1 การเตรียมสารเพื่อท า
สลบ การท าหัตถการ เช่น การฉีดยา การเจาะเลือด และการท าศัลยกรรม เช่น การเลือกอุปกรณ์ เทคนิคปลอดเ ช้ือ การเปิด
ผ่า การเย็บปิดบาดแผล 3.2 การตรวจคุณภาพน้ า เช่น การเก็บตัวอย่าง การตรวจ  ประเมินผล และการวางแผนแก้ไขคุณภาพ
น้ า 3.3 กายวิภาคศาสตร์สัตว์น้ า (ปลา กุ้ง) และในส่วนของการด าเนินการจัดสอบพบว่าผลการประเมนินิสิตพบว่านิสิตสามารถ
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สอบผ่านตามโจทย์ที่ก าหนด (checklist) ได้สูงถึง 95, 82.24 และ 90% ส าหรับสถานีสุกร สัตว์น้ า และสัตว์ปีก ตามล าดับใน
การสอบครั้งแรก และสามารถสอบแก้ไขผ่านได้ 100% ในทุกสถานีภายหลังการสอบครั้งท่ีสอง  

ภาพสะท้อนคิด และให้ข้อมูลย้อนกลับพบว่านอกจากประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะความรู้และ
ทักษะของนิสิตแล้วในมุมมองของอาจารย์พบว่าวิธีนี้สามารถกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ และฝึกทักษะปฏิบัติมากขึ้นทั้งใน
ห้องเรียน และด้วยตนเองเพิ่มเติม โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบกับการสอบวัดผลในอดีต แต่ยังมีข้อเสียที่เมื่อนิสิตได้รับการสุ่ม
ให้สอบเพียงชนิดสัตว์เดียว นิสิตจะไม่สนใจทบทวนเนื้อหาส่วนอ่ืน และยังพบว่านิสิตบางส่วนขาดเรียนในรายวิชาก่อนท าการ
สอบประเมิน มุมมองนิสิตพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอบ เสมือนการจ าลองสถานการณ์ให้รู้จักใช้ความรู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาท าให้สามารถประเมินทักษะปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีค าแนะน าที่เหมือนกันทั้งในมุมมองอาจารย์และนิสิตคือ
ควรท าการสอบประเมินทักษะในทุกชนิดสัตว์เพื่อความเท่าเทียมกัน ควรมีการควบคุมเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะได้สามารถ
เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินไปของแต่ละสถานี ภายหลังการประเมิน เมื่อพบข้อผิดพลาดอาจารย์ผู้สอบในสถานีนั้นสามารถ
ท าการแก้ไข ให้ความรู้แก่นิสิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และนิสิตเกิดความมั่นใจในการท าหัตถการมากขึ้น แต่ควร
จ าลองให้นิสิตเห็นการด าเนินการสอบประเมินผล OSCE ก่อนเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน  
 ผลประเมินรูปแบบการสอบและการเตรียมนิสิตด้วยการตอบแบบสอบถาม Google form นิสิต 103 จาก 113 คน 
(91.96%) พบว่านิสิตมีระดับความพึงพอใจในการสอบเรียงล าดับจากมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อย
ที่สุด (1) คิดเป็นร้อยละ 32.24, 41.39, 20.22, 3.969 และ 2.182 ตามล าดับ 

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การสอบทักษะทางคลินิก OSCE ส าหรับประเมินความรู้ และทักษะปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการทางสัตว์เศรษฐกิจของนิสิตคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการประเมินรายวิชาที่วัดทักษะทางวิชาชีพที่
เหมาะสม โดยพบว่าวิธีการประเมินผล Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ที่มีการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอน ครอบคลุมเป็นวิธีที่สามารถประเมินทักษะที่ดี สามารถสะท้อนถึงประเมินผลทักษะทางคลินิกที่มีมาตรฐานสามารถ
แยกระดับความรู้ของนิสิตรายบุคคลได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมการวัดทุกระดับความรู้ การวางแผน การตัดสินใจ และทักษะ
การท าหัตถการรายบุคคลได้อย่างแท้จริง  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้การสอบประเมินผลทักษะการปฏิบัติแบบ OSCE สามารถน ามาใช้วัดความสามารถของนิสิตจริง ควรมีการ
วางแผนให้ครอบคลุมทั้งในส่วนการให้ข้อมูลรายละเอียดการสอบ หรือมีการแสดงให้เห็นตัวอย่างของการสอบด้วยวิธีนี้
แก่นิสิต 

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ตรงกัน และควรมีการปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบให้
เกิดมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อลดความเหลี่ยมล้ า และเพื่อวัดทักษะการปฏิบัติตามที่ได้เรียนมาให้ทุกชนิดสัตว์  

3. ควรพิจารณาให้นิสิตได้สอบในทุกสถานี โดยมีการก าหนดเวลาอย่างชัดเจน  
4. ท าการแก้ไขหรือแนะน านิสิตทันทีภายหลังการทดสอบทักษะนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติทักษะนั้นได้อย่างถูกต้องใน

อนาคต และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการให้คะแนนน้ัน ควรท าการประเมินทักษะนั้นโดยบุคคลเดียว  
5. บุคลากรที่ท าหน้าที่คุมสอบที่ไม่เพียงพอนั้นอาจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับรู้แนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี (well trained 

person) มาช่วยในการควบคุมการสอบ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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                                                          บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. 

เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ และ 2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของกฎหมาย
กับบทบาทของอาจารย์ด้านการศึกษาต่อการประกันคุณภาพ โดยเน้นบทบาทอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาภาระหน้าที่ของอาจารย์ในสภาพการณ์ปัจจุบันกับ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งเป็นขอบเขตและหลักการที่แก้ไขใหม่และเพิ่งประกาศใช้ ผลการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ได้ก าหนดชัดเจนถึงบทบาทของอาจารย์ในการประกันคุณภาพ แต่กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์อันเป็นกรอบกว้าง
ให้หมายถึงการปฏิรูปการสอนของอาจารย์ โดยมีความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการเพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แต่อยู่
ภายใต้ขอบเขตของเรื่องที่กฎหมายก าหนดเพื่อประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รอบด้าน ดังนั้นบทบาทของอาจารย์ใน
สถานศึกษาส่งผลต่อการประกันคุณภาพอย่างมาก 
ค าส าคัญ: กฎหมาย, บทบาทของอาจารย์, การประกันคุณภาพ 
 

ABSTRACT 
 This article is a collection of laws related to the role of professors in quality assurance. The 
objective of this study were 1. To study the laws related to the role of professors on quality assurance. 2. 
To study the consistency of the law and the role of professors in education on quality assurance. By 
emphasizing the role of professors in teaching and learning in higher education in accordance with the 
relevant laws. And consider the professors obligations in the current situation and the legal criteria which 
are the scope and principles that have been revised and recently announced. The study indicated that 
Rules prescribed by law Did not clearly define the role of professors on quality assurance But the law has 
set the rules which are broadly framed to mean the teaching reform of professors with independence and 
academic freedom for other body of knowledge, but under the scope of the law to ensure the quality of 
learners' learning in all aspects. Therefore, the role of professors in educational institutions affects the 
quality assurance greatly. 
Keywords: Law, The Role of professors, Quality Assurance 
 

บทน า 
  หลักส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาคือ ความประสงค์ในคุณภาพการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาจัดการศึกษา สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยบทบาทส าคัญอยู่ที่การปฏิรูปการ
สอนของอาจารย์ เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลักที่ส าคัญในกระบวนการสร้างบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตร และมหาวิทยาลัยก าหนด อาจารย์จึงต้องศึกษาปรัชญา ค่านิยม เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรที่สอน 
ไม่เฉพาะเนื้อหาในรายวิชาที่ได้เคยศึกษามา กล่าวคือ อาจารย์ต้องศึกษาจุดเน้นของหลักสูตรที่ต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์อย่างไร และในส่วนคุณลักษณะของตัวอาจารย์เองก็เช่นกันที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ท าให้บทบาทของอาจารย์จึงมีความส าคัญในการประกันคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ ต้องมีการ
ปฏิรูปการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้แก้ไขใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้
บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ราชกิจจานุเบกษา 2561: 19) 

 ประกอบกับกระบวนการของการประกันคุณภาพต้องมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถานศึกษาโดยเน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณลกัษณะของคนไทยท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสูค่วาม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา 2561: 19) จากกระบวนการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การประกันคุณภาพมีส่วนใน
การจะส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพจึงเป็นส่วน
ส าคัญ โดยเฉพาะที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าอาจารย์ถือเป็นบุคคลากรหลักในการพัฒนาการศึกษา 

ดังนั้น เมื่ออาจารย์มีบทบาทส าคัญต่อการประกันคุณภาพ ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาบทบาทของ
อาจารย์ภายใต้กฎหมายที่ส าคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่ พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ ส าหรับการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องของกฎหมาย
กับบทบาทอาจารย์ด้านการศึกษาต่อการประกันคุณภาพ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพื่อน า ไปสู่การพัฒนาบทบาท
ของอาจารย์ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ  

2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของกฎหมายกับบทบาทของอาจารย์ด้านการศึกษาต่อการประกันคุณภาพ 
 

ขอบเขตการศึกษา  
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้ก าหนดขอบเขตของเรื่องด้านเนื้อหา ซึ่งผู้เขียนมุ่งศึกษาบทบาทของอาจารย์ต่อการ

ประกันคุณภาพตามกฎหมายด้านการศึกษา โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

โดยท าการศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา คู่มือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ
อาจารย์ต่อการประกันคุณภาพตามหลักกฎหมาย และวิเคราะห์องค์ประกอบหลักกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ความสอดคล้องของบทบาทอาจารย์ด้านการศึกษาต่อการประกันคุณภาพ  

 
ค าจ ากัดความ 
กฎหมาย หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับ

นับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 4) 

ลักษณะของกฎหมาย 4 ประการ (มานิตย์ จุมปา 2555: 30-39) คือ 

1. กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ หมายความว่า กฎหมายต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและใช้
ก าหนดความประพฤติของสมาชิกของสังคมได้ว่าถูกหรือผิด ท าได้หรือท าไม่ได้ 

2. กฎหมายต้องก าหนดความประพฤติของบุคคล ความประพฤติในที่นี้ ได้แก่ การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไห ว
ร่างกายภายใต้การควบคุมของจิตใจ ซึ่งความประพฤติของมนุษย์ท่ีจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายนั้น ต้องประกอบด้วย
เงื่อนไข 2 ประการ คือ ต้องมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย และต้องกระท าภายใต้การควบคุมของจิตใจ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 211 

 

3. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ กฎหมายจะมีสภาพบังคับเพื่อให้มนุษย์จ าต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์นั้น โดยสภาพบังคับของกฎหมายมีทั้งสภาพบังคับท่ีเป็นผลร้ายและสภาพบังคับท่ีเป็นผลดี 

4. กฎหมายต้องมีกระบวนการที่แน่นอน เนื่องจากปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายต้องกระท าโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ เป็นต้น การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีกระบวนการที่แน่นอน 

บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย หมายถึง หน้าที่และความรับผิดชอบในด้านงานสอน ด้านงานวิจัย ด้านงาน
บริการวิชาการหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ 2553: 5-7) รวมทั้ง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  

การประกันคุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ซึ่งประกอบไปด้วย (ณัฐพล บัวอุไร 2553: 1-2) 

การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างกลไกควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ. ) ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก ๆ  
5 ปี 
สาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยถือเป็นกลไกหลักที่ส าคัญในกระบวนการสร้างบัณฑิตให้มีลักษณะพึง
ประสงค์ตามหลักการประกันคุณภาพศึกษา โดยกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง คือ   

1. บทบาทของอาจารย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

หลักส าคัญของการประกันคุณภาพ เพื่อต้องการพัฒนาการศึกษาและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดย
ต้องให้สอดคล้องกับขอบเขตที่เป็นเครื่องมือใช้ในการประกันคุณภาพ การบัญญัติกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน จึงเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึง
บัญญัติหลักกฎเกณฑ์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการสอนของอาจารย์ 
 อีกทั้ง การส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาศึกษาโดยเน้นความรับผดิชอบต่อสังคม
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญคือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
คุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา 2561: 19)  

บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อ
การประกันคุณภาพ บัญญัติไว้ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ  

“มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (3)  ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู” (ราชกิจจานุเบกษา 2560: 79) 

มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (3)  อธิบายถึง บุคคลที่มีความส าคัญที่สุดคืออาจารย์ อาจารย์ในปัจจุบันอาจมีความ
ตั้งใจในการสอนไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากอาจารย์จะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพต้องท าผลงานเพื่อขอรับการประเมิน ไม่ได้
เป็นการประเมินตามสภาพจริง ท าให้อาจารย์ต้องเตรียมเอกสารจ านวนมากเพื่อเข้ารับการประเมิน และวิธีการประเมินที่มี
ขั้นตอนยุ่งยาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่มีผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างแท้จริง ในปัจจุบันมีอาจารย์อยู่จ านวนไม่มากนักที่เป็นอาจารย์ที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นอาจารย์ และมีความ
เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ผู้เรียน อาจารย์ส่วนหน่ึงอาจจะมีความกังวลและให้ความส าคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าการพัฒนาการ
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เรียนการสอน เช่น การจัดท าเอกสารเพื่อประเมนิวิทยฐานะ การสร้างความพึงพอใจให้แก่หน่วยก ากับควบคุม เป็นต้น อาจารย์
จึงมีภาระงานอื่นมากจนท าให้ไม่มีเวลาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน แม้ว่ารัฐจะสร้างกลไกใน
การก ากับดูแลการผลิตและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ แต่ไม่สามารถท าให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้ (มีชัย ฤชุ
พันธ์ 2561: 7) จากปัญหาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมายมาตรานี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้บทบาทของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะไม่ต้องค านึงถึงผลการประเมินเป็นหลัก เนื่องจากมีการน า
ระบบและกลไกของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญสอดคล้องกับหลักของการประกันคุณภาพ 

“มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (4)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติและ
ระดับพื้นท่ี” (ราชกิจจานุเบกษา 2560: 80) 

มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (4)  บัญญัติขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่พบว่า
หลักสูตรไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างเชิงพื้นที่และความต้องการที่ต่างกันของผู้เรียนเป็นหลัก การจัดท าหลักสูตรจึงไม่เป็นไป
ตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีความแตกต่างตามเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาก็ไม่ได้ใ ห้
ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตร แต่เน้นบทบาทหน้าที่การบังคับบัญชา การก ากับดูแล รวมทั้งก าหนดกลไกให้อาจารย์ต้อง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าให้อาจารย์
ไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถบริหารจัดการตนเองได้ (มีชัย ฤชุพันธ์ 2561: 7)  

ดังนั้น มาตรานี้จึงต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจหลักการนี้ แต่ยังไม่สามารถน าไปปฎิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ เพราะกลไกการศึกษาของประเทศเป็นการกระจายอ านาจให้เป็นเขตพื้นท่ี โดยแต่ละพื้นที่มีปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก มาตรานี้จึงบัญญัติขึ้นเพื่อให้
สถานศึกษาค านึงถึงเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งอาจารย์ที่มีบทบาทส าคัญต้อง
ร่วมกันใช้ประสบการณ์และความรู้ เพื่อหาวิธีการและกระบวนการในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยต้องมีการประสาน
ความเชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกันโดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ีด้วย 

2. บทบาทของอาจารย์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติด้านการศึกษาไว้ แต่เป็นเพียงหลักและกรอบกว้าง ๆ 
ไว้ เมื่อต้องการพิจารณารายละเอียดของบทบาทอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพจึงต้องอาศัยบทกฎหมายล าดับรองมาเพื่อท า
ความเข้าใจ ดังนั้น จึงน าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาพิจารณา
บทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ  

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก ดังนี้ (มาตรา 9 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542) 

(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

(4) มีหลักการส่งเสริมวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 

(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครองครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

หลักการ 6 ประการในมาตรา 9 เป็นหลักของการปรับระบบและโครงสร้างของการบริหารจัดการทางการศึกษาตาม
หลักการปฏิรูปการศึกษา อาจจะกล่าวได้ว่า คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาจะต้องอยู่ในหลัก 4 ประการ คือ  (วิชัย 

ตันศิริ 2542: 5) 

1) การจัดระบบการบริหาร ให้เกิดเอกภาพทางนโยบาย แต่กระจายอ านาจสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

2) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบใหม่ 
3) ส่งเสริมมาตรฐานวิชาช้ันสูง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
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ประกอบกับโดยหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หมวด 6 กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยแยกเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 47 (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553: 13)  

การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องภายในของสถานศึกษาที่ต้องจัดท าเองโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แต่การประกันคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระและมีความเป็นกลาง  และมีบทบาท
หน้าที่ ในการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานศึกษาทั่ วประเทศ และด า เนินการเปรียบเทียบทุก ๆ  

5 ปี (วิชัย ตันศิริ 2542: 10)  

ด้านบทบาทของอาจารย์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
คือ หมวด 7 วางหลักการและมาตรการที่จะส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรา 9 วรรค 4 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 “มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ” 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553: 15) 

มาตรา 52 บัญญัติให้ต้องมีระบบการผลิตอาจารย์ และการพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะระบบการพัฒนา จะต้องมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริหารของสภาวิชาชีพในก ากับของกระทรวง  มีอ านาจหน้าท่ีก าหนด มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา 

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท้ังของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาตามมาตรา 18 (3)  

ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญา” (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553: 15) 

วรรคหนึ่งของมาตรานี้ คือ ให้มีองค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา และมีฐานะเป็นองค์กร
อิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ  ซึ่งหมายความว่าไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ให้กระทรวงฯ ท า
หน้าท่ี "ก ากับ" 

ค าว่า "ก ากับ" ในภาษากฎหมายบริหาร หมายความถึง หน่วยก ากับไม่มีอ านาจเข้าไปบริหารบังคับบัญชา แต่ถ้าหาก
องค์กรวิชาชีพนั้นด าเนินการผิดกฎหมายหรือออกนอกขอบเขต หน่วยก ากับสามารถด าเนินการได้  องค์กรวิชาชีพนี้มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ การออกและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และท าหน้าที่ตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 
(วิชัย ตันศิริ 2542: 15) 

วรรคสอง และวรรคสี่ก าหนดว่า บุคคลทั้งสี่ประเภทในวรรคนี้ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งจะต้องมีกฎหมาย
อีกฉบับหน่ึงก าหนดรายละเอียดไว้ 

และที่ส าคัญในส่วนวรรคห้า วรรคหก เป็นข้อยกเว้นไม่ให้มาตรานี้บังคับใช้กับผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ี
การศึกษา เช่น อธิการบดี ผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังนั้น ในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงไม่จ าต้องขอมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40 ก าหนดเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของบุคคลว่าจะต้องไม่ถูกจ ากัดแต่สามารถควบคุมวิชาชีพได้ โดยก าหนดไว้ว่าองค์กรวิชาชีพจะกระท าการใดให้
เป็นการขัดขวางหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้  สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการตรวจสอบ
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และก ากับมาตรฐานโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่แล้ว รวมทั้งมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการเพื่อท าให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นผู้ที่เรียนจบในสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เท่านั้น จะจบ
สาขาใดก็ได้  

 “มาตรา 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด” (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553: 15)  

จากมาตรา 54 บัญญัติให้ต้องมีกฎหมายอีกฉบับก าหนดการจัดระเบียบและองค์กรการบริหารของบุคลากรครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหาร ซึ่งหมายความว่า ให้หน่วยงานระดับเขตพื้นที่ และ
สถานศึกษาสามารถบริหารงานบุคลากรของตนเองตามกฎระเบียบที่องค์กรบริหารส่วนกลางจะก าหนด 

“มาตรา 55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 

ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุ นงานริเริ่มสร้างสรรค์ 
ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553: 15) 

บทบัญญัติมาตรา 55 บัญญัติให้ต้องจัดท ากฎกระทรวงก าหนดเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลอื่น รวมทั้งจัดตั้งกองทุนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับฐานะ 

 “มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง” (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553: 15) 
 มาตรา 56 ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามกฎหมายของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนด 

กล่าวโดยสรุป ดังนั้น หมวด 7 ได้วางหลักการและมาตรการที่จะส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา และพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามหลักการ วรรค 4 มาตรา 9 หลักการและ
มาตรการดังกล่าว มี 3 ประการ ดังน้ี 

1) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และกองทุนพัฒนา 
2) ส่งเสริมองค์กรวิชาชีพให้เข้มแข็งและมีบทบาทหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและมีอ านาจออกใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 
3) จัดระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการโดยเน้นการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และมี ระบบ

เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมกับวิชาชีพ และมีกองทุนส่งเสริมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. บทบาทของอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
 จากที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เป็นกฎหมายแม่บทแล้ว 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริ มการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา 2561: 19) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน (ราชกิจจา
นุเบกษา 2561: 19) ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

• เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ (Learner Person) 

• เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator) 

• เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)  
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

• ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของประเทศ 
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• ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

• สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

• ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มของศิลปวัฒนธรรม 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

• มีระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะและสถาบันอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกฎหมาย 

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น แม้มิได้ก าหนดบทบาทอาจารย์ไว้ชัดเจน แต่น ามาซึ่งขอบเขตให้สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานไว้ 5 ด้าน ท าให้
อาจารย์ต้องมีการปฏิรูปการสอน อันเป็นบทบาทส าคัญโดยการวางแผนปฏิบัติงานของอาจารย์อย่างมีระบบและกระบวนการ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ควบคู่กับรายละเอียดของหลักสูตร แล้วน ามาพัฒนารายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งอาจารย์สามารถวาง
แผนการสอน โดยน ากระบวนการวิจัยมาบูรณาการใช้ในการสอนของอาจารย์ และการเรียนของผู้เรียนเพื่อสร้างองค์ ความรู้
ใหม่ควบคู่การเรียนรู้ในเนื้อหาหลัก ด าเนินการสอนที่ท างานร่วมกับผู้เรียน โดยลดบทบาทของอาจารย์ในฐานะผู้บอกมาเป็น
การท างานร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดสู่ครอบครัว ชุมชนได้ แล้วประเมินผลการ
สอน โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน น าผลประเมินมาจัดท าบันทึกสรุปผลการสอนและวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป  

บทบาทส าคัญของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพในการรับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอก 

จากบทบาทของอาจารย์ตามกฎหมายข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการประกันคุณภาพภายในเป็นหลัก แต่
การประกันคุณภาพยังต้องหมายรวมถึงการรับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกด้วย ดังนั้น การประกันคุณภาพ
ภายนอกเป็นงานที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งในทุก 
5 ปี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2544: 7) บทบาทของอาจารย์ใน
การรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากภายนอก มี 3 บทบาท คือ 1)  ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ของ
สถาบัน 2) รับการตรวจของผู้ประเมินจากภายนอก และ 3)  รับข้อเสนอแนะจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษามาด าเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข 

บทบาทของอาจารย์ในการประกันคุณภาพภายนอกจึงสัมพันธ์กับบทบาทของอาจารย์ในการประกันคุณภาพภายใน 
เพราะบทบาทของอาจารย์ในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาท
หน้าที่ 3 ประการ คือ 1) การปฏิบัติงานปกติของอาจารย์อย่างมีระบบและกระบวนการ  2) การประเมินตนเอง และ 3) การ
รายงานผลการประเมินตนเอง  

ส่วนบทบาทของอาจารย์ในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 
ประการ คือ 1) ร่วมจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2) รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ 
3) รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข (รุ่ง  แก้วแดง 2544 : 94-96) 
 บทสรุปบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ 

 หลักเกณฑ์การศึกษามีความส าคัญอย่างมาก หากมีหลักเกณฑ์ที่ดีก็ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดี ผู้เรียนเกิดความรู้ที่
ดีสามารถน ามาใช้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการด ารงชีพได้ ดังนั้น เมื่อมีกฎหมายก าหนดสอดคล้องกับบทบาทของ
อาจารย์ ซึ่งเน้นการปฏิรูปการสอนของอาจารย์เพื่อประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ก็จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยบทบาทหน้าที่ส าคัญของอาจารย์ โดยสรุปคือ การปฏิบัติงานอย่างมีระบบและกลไก การ
ประเมินตนเอง และการรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งอาจารย์สามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้ มีความ
เป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการเพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แต่อยู่ภายใต้ขอบเขตของเรื่องที่กฎหมายก าหนดเพื่อประกัน
คณุภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รอบด้าน จึงควรศึกษากฎ ระเบียบ ข้อก าหนด เรื่องมาตรฐานการศึกษาและศึกษาจุดเน้นของ
หลักสูตร และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่อาจารย์สอนอยู่ โดยวางแผนการสอน ก าหนดเป้าหมายหรือพฤติกรรมของผู้เรยีน
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยน ากระบวนการวิจัยมาบูรณาการใช้ในการ
สอนของอาจารย์ และการเรียนของผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียน 
ลดบทบาทของอาจารย์มาเป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น แล้ว
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จึงประเมินผลการสอนว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน น าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และบันทึกสรุปผลการสอน 
มีความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีค าแนะน าเพื่อจะน าไปปรับปรุงต่อไป
อย่างไร โดยบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพจึงควรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระบบตามกระบวนการและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่เน้นการเรียนรู้รอบด้าน
เป็นส าคัญ (มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561: 19-20) จัดเตรียมเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนการสอน 
และจัดท าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีเรียนรู้ ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการ
ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและเหมาะสม รวบรวมสรุปผล
ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 
สรุปและอภิปรายผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น มีกฎหมายหลัก
ที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับได้ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ในการศึกษาอย่างกว้าง ไม่ได้ลงหลักเกณฑ์บังคับเฉพาะ เพียงแต่เป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ต่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ ท าให้เกิดผลดีในเชิงปฏิบัติที่ไม่มีลักษณะสภาพบังคับ ไม่สร้าง
ความกดดันต่ออาจารย์ผู้สอน ท าให้อาจารย์สามารถสร้างสรรค์และออกแบบงานสอนได้อย่างอิสระและสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของนักผู้เรียนได้  ซึ่งเป็นหลักการตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายแม่บทอย่างรัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น โดยให้
มุ่งเน้นการปฏิรูปการสอนของอาจารย์ โดยมีความเป็นอิสระและเสรภีาพทางวิชาการเพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แต่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของเรื่องที่กฎหมายก าหนดเพื่อประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รอบด้าน  

อย่างไรก็ตาม ผลดีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา เนื่องจากความไม่ชัดเจนของหลักกฎหมายที่ไม่ได้
ก าหนดถึงสภาพบังคับหรือบทลงโทษต่อบทบาทของอาจารย์ในการประกันคุณภาพ หากอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติให้รอบด้านและ
ครอบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ท าให้อาจารย์บางท่านละเลยการปฏิบัติหน้าที่  เพราะในบาง
สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้เคร่งครัดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ คุณภาพการศึกษาในแต่
ละสถาบันของประเทศจึงไม่เท่ากัน จะเห็นได้จากสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้รับการตอบรับจากผู้เรียนที่ประสงค์จะเข้า
ศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก ในขณะที่บางแห่งกลับมีผู้เข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนน้อย และบางสาขาวิชาหรือภาควิชากลับไม่มีผู้เข้า
ศึกษาต่อ ท าให้ต้องปิดตัวลง  

ดังนั้น เมื่อบทบาทของอาจารย์ในสถานศึกษาส่งผลต่อการประกันคุณภาพ บทกฎหมายจึงควรก าหนดให้ชัดเจถึง
สิทธิและหน้าที่ของอาจารย์ รวมทั้งบทลงโทษซึ่งเป็นสภาพบังคับ และเป็นลักษณะส าคัญของกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายเกิด
ความศักดิ์สิทธ์ิ ได้รับการปฏิบัติตาม ก่อเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือหรือเอกสาร ให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงบทบาทของอาจารย์ในลักษณะที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเหมาะสมสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

2. อาจารย์ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจ บทบาทของอาจารย์ในลักษณะที่กฏหมายได้ก าหนดไว้  
นอกเหนือจากรายวิชาที่สอน เพราะอาจารย์จะต้องเข้าใจในศาสตร์แห่งวิชาชีพ ส่งต่อองค์ความรู้ประสบการณ์ที่มีของตนเอง 
ภายใต้หลักเกณฑ์ความถูกต้องอย่างสูงสุดให้แก่ผู้เรียน 

3. อาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาและมีความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะกระบวนการจัดการ
คุณภาพการศึกษาได้จัดแนวทางปฏิบัติให้อาจารย์ได้ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิผลดีที่สุด 
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บทคัดย่อ 
ผลงานสร้างสรรค์ชุด อะเคื้อลาวเวียง มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบ ความเช่ือ ภาษาการแต่งกาย 

ดนตรี วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  2. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด อะเคื้อ
ลาวเวียง 

 ผลงานสร้างสรรค์ชุด อะเคื้อลาวเวียง หมายถึง ความสวยงาม งดงามของชาติพันธุ์ลาวเวียงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณี
สงกรานต์และประเพณีแห่ดอกไม้ของชาวลาวเวียงบ้านดอนคา ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรูปแบบการแสดง
แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี ้
 ช่วงที่ 1 ลีลาบุปผา หมายถึง การน าเอกลักษณ์และลักษณะของต้นคูน สื่อสารให้เห็นถึงการสักการบูชาด้วยลักษณะท่าร าการ
เลียนแบบต้นคูน ที่พลิ้วไหว โอนเอนยามต้องสายลม 

 ช่วงที่ 2 แรงศรัทธา หมายถึง การน าดอกคูนไปบูชาพระพุทธเพื่ออธิษฐานขอน าพร ให้บังเกิดความสิริมงคล เสริมศรัทธาของชาว
ลาวเวียง ลกัษณะท่าร าเป็นลักษณะการก้มกราบ การไหว้บูชา พร้อมจัดเป็นรูปแบบขบวนการฟ้อนอย่างพร้อมเพรียง 

 ช่วงที่ 3 เริงสนาน หมายถึง การเสร็จสิ้นประเพณีแห่ดอกไม้และพิธีกรรมทางศาสนา บรรดาหญิงสาวจึงร าวง ร าแคน อย่าง
สนุกสนาน ด้วยกระบวนท่าร าอันนุ่มนวล อ่อนหวาน รวดเร็ว 

 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง คือ แคน พิณ กลองสองหน้า คีย์บอร์ด ฉิ่ง ฉาบ บรรเลงประกอบ  การแต่งกายแต่ง
ตามเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียงบ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผ้าซิ่นตีนจก เป็นเอกลักษณ์ ส่วนตัวซิ่น  เป็นสีคราม 
ส่วนตีนผ้าเป็นลวดลายตีนจก สวมเสื้อบักกะแล่งสีขาว (สีฝ้าย) ห่มสไบเฉียง พร้อมเครื่องประดับ 

 อะเคื้อลาวเวียง จึงเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยมีความภาคภูมิใจ พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สามารถด ารงด้วยการสืบสาน อนุรักษ์ พร้อมยกระดับให้ประเพณีแห่ดอกไม้ ในงานประเพณีสงกรานต์ของชาวลาวเวียง ต าบลดอนคา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายควบคู่กับการสืบสานของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ : อะเคื้อ , ลาวเวียง , ผลงานสร้างสรรค์ 
 

ABSTRACT 
The creative research of Thai performance  A - Kuea Lao Wiang is a qualitative research. The objective 

was: 1. to study the historical derivation  of  lifestyle ,  belief ,  language , the dressing , music , culture  and to inherit and 
preserve Songkran tradition of ethnic traditions in Donkasubdistrict, U-thong district, Suphanburi province. 2. to create 
performances A- Kuea Lao Wiang. 
 A- Kuea   Lao Wiang means the beauty of Lao Wiang ethnic that inspired by the Songkran festival and the flower 
procession tradition of Donka subdistrict ,U-thong district,  Suphanburi province.The display format is divided into 3 parts as 
follow. 
 Part 1   Leelabupha  means  the characteristics of the  worship dancethat imitateKun tree as  in the breezes. 
 Part 2  Faith means worshipping Buddha with flowers to pray for blessings.The dance is characterized  
simultaneouslyprostration.  
 Part 3  RerngSnan means the finishing the tradition of flower parades and religious rituals. The girls dance fun with 
a gentle sweet gesture. Musical instrument compost of  Kan , Pin, Two drums,  Key broad , Cymbals,  
 The dressing. Get dressing with Teen Jokcloth is unique of Lao Wiang Donkasubdistrict, U-thong district,  Suphanburi 
province.The sarong is indigo and Baggalaeng shirt is white with  breast cloth and ornaments. 
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 A- Kuea  Lao Wiang  Creativework  made  the researcher proud then convey to the community to increase local 
cultural value.Preserve the flower tradition and Songkran festival of Donkasubdistrict ,U-thong district,  Suphanburi provinceso 
that it is  widely known for its sustainable community. 
Keyword :  A- Kuea , Lao Wiang , Creative work 
 
บทน า 

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง สืบสานความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต   มี
ขนบ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่ด ารงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ด้วยความภาคภูมิใจ ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีได้พัฒนาเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในการจัดการให้ผู้มาเยือน ได้เลือกสรรในการพักผ่อนหย่อนใจควบคู่กับการเรียนรู้ของวิถีชีวิตคนใน
ท้องถิ่น ที่ใช้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องจากแนวคิดจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือ Creative Tourism ที่ยึด
กับนิยามขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ว่า“การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้
ชุมชนนั้น  ๆเกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ในชุมชน
ใ น เ ชิ ง ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร ท ด ล อ ง ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ เ ป็ น อ ยู่ จ ริ ง ใ น ชุ ม ช น ” 
(http://www.dasta.or.th/creativetourism/th/article/155-notice3.html) 

จากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลปและดนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมโดยใช้มรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในจ านวนของมรดกภูมิปัญญาอันมีวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งยังคงด ารงรักษาได้อย่างเข้มแข็งและน่าช่ืนชม สิ่ง
นั้น คือ  ประเพณี  วิถีชีวิต  ภาษา ผ้า สิ่งทอ อาหาร และการแสดงท้องถิ่น 

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พบว่ามีวิถีชีวิตที่ยังคงด ารงอยู่ด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง จนวัฒนธรรมไทยพื้น
ถิ่นไม่สามารถทีจ่ะกลืนวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงได้หมด อันได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  พิธีกรรม  การทอ
ผ้า การแต่งกาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการสืบสานด้วยการบอกเล่า การปฏิบัติให้เห็นจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวลาวเวียง บ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีการปฏิบัติและสืบทอดจนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

ประเพณีสงกรานต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคา  เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณเพื่อฉลองวันขึ้น
ปีใหม่ ตรงกับเดือนเมษายนของทุกปี ประเพณีสงกรานต์เป็นการแสดงความเคารพบูชาสิ่งที่ตนเคารพนับถือ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อศาสนสถานปูชนียสถาน บุพการี และผู้ที่ตนเคารพนับถือ ในช่วงประเพณีสงกรานต์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง จะอัญเชิญพระพุทธรูปอัน
เป็นที่เคารพสักการะมาน าหน้าขบวนแห่เพื่อน าไปสรงน้ า เช็ดถูท าความสะอาด เรียกว่าพิธีเอาพระลง  โดยอัญเชิญพระพุทธรูปไปไว้ที่หอ
สรง  ในบริเวณลานวัดหรือพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้น าดอกไม้ น้ าอบ น้ าหอม มาอาบ มารดสรงอธิษฐานขอพรเพื่อ
ความผาสุกร่มเย็น จึงเรียกประเพณีนี้ว่า ประเพณีแห่ดอกไม้ กระท าในช่วงเวลาประมาณบ่าย  4 โมงเย็น ชาวบ้านบางส่วนจะมารวมกันที่วัด 
แล้วพากันเดินไปเก็บดอกไม้ในแหล่งใกล้เคียงของหมู่บ้านหรือในสวน  ดอกไม้ที่นิยมใช้ในการแห่ คือ ดอกไม้ที่หาได้ง่ายและเป็นมงคล เช่น 
ดอกคูณ ดอกทองพันช่ัง ในประเพณีแห่ดอกไม้นั้นจะมีพระภิกษุหรือสามเณร  ร่วมขบวนไปด้วยพร้อมฆ้องเล็ก 1 ใบ เพื่อตีเป็นสัญญานให้
ชาวบ้านมาร่วมในพิธี 

หลังจากแห่ดอกไม้รอบหมู่บ้านเสร็จสิ้นลงแล้ว  จะน าดอกไม้มาวางสักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานวัดหรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นพระสงฆ์ท าพิธีสวดมนต์ไหว้พระตามประเพณเีป็นอันเสรจ็พิธีแห่ดอกไม้  ซึ่งจะต้องจัดท าพิธีแห่ดอกไม้
ตลอด 3 วันในช่วงสงกรานต์ เป็นการแสดงความสามัคคีกันในชุมชนและเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรสีรา้งความสนกุ
และเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้จึงเป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงทุกคนต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา  (ธิติมา นิลวงศ์. สัมภาษณ์, 24 
สิงหาคม 2560) 

จากประเพณีสงกรานต์และประเพณีแห่ดอกไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงขึ้น โดยการสร้างสรรค์ในครั้งนี้อาศัยหลักการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์  มาเป็น
ตัวก าหนด มีกระบวนการผลิตที่ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน มีขั้นตอนที่ประกอบไปด้วยการคิดให้เป็นนาฏศิลป์ การก าหนด
ความคิดหลัก การประมวลข้อมูล ก าหนดขอบเขต ก าหนดรูปแบบการแสดง ก าหนดองค์ประกอบในการแสดง และ การออกแบบงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547, 225) ออกมาในรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรม 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา รวมถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์เพื่อให้ชุมชนน าไป
สืบทอดและน าเสนอด้วยความภาคภูมิใจในมรดกของภูมิปัญญา ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน        

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิต ความเช่ือ ภาษา ดนตรี วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชนลาวเวียงบ้านดอนคา ต าบลดอนคา 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด อะเคื้อลาวเวียง  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษาภาคสนาม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ดังนี ้
1.  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานและแหล่งวิทยบริการต่างๆ  ได้แก่ จดหมายเหตุ พงศาวดาร วรรณกรรม ต าราเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.  การศึกษาภาคสนาม  โดยการก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง    บ้าน
ดอนคา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา ต าบลดอนคา 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนทั้งสิ้น 10 ราย  ดังนี้ 
  2.1 พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโภคาราม ต าบลดอนคา ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านความเป็นมาของ ชาติพันธุ์ลาว
เวียงบ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.2  นางกานต์ จ าวิเศษ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา ผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลพื้นฐานเชิงวิชาการของชุมชนบ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.3  นายดวงตา  นนท์ช้าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลดอนคา ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านประเพณีของชาติพันธุ์ลาวเวียง
บ้านดอนคา  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.4  นางสาวธิติมา นิลวงศ์ ผู้เช่ียวชาญข้อมูลด้านประเพณีของชาติพันธุ์ลาวเวียง  บ้านดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.5  นายโหนก พิมพ์พันธุ์ดี ผู้เช่ียวชาญข้อมูลด้านดนตรีของชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.6  นางบังอร นนท์แก้ว ผู้เช่ียวชาญข้อมูลด้านเสื้อผ้าของชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.7  นางส าราญ เอี่ยมศรีรา ผู้เช่ียวชาญข้อมูลด้านการขับร้องและการฟ้อนร าเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง  บ้านดอนคา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.8  นายส าเรียง หงส์เวียงจันทร์  ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านประเพณี ชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.9  นางวลัยภรณ์ บุญศรีสุทธิ์  ผู้เช่ียวชาญข้อมูลด้านผ้าและอุปกรณ์การทอผ้า กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.10 นายกฤษณะ เอี่ยมศรี  เยาวชนชาติพันธุ์ลาวเวียงผู้สืบทอดการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอนคา จังหวัด
สุพรรณบรุี 
 3.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าและการสัมภาษณ์  โดยการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ชุดอะเคื้อลาวเวียง 
 4.  ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ชุดอะเคื้อลาวเวียง โดยก าหนดรูปแบบการแสดงเป็นการฟ้อนร าหญิงล้วน ใช้เวลาการแสดงไม่
เกิน 8 นาที ก าหนดเป็น 3 ช่วงของการแสดง 
 5.  สร้างสรรค์ท านองดนตรีและเพลงประกอบ ให้มีความสอดคล้องรูปแบบการแสดง 
 6.  สร้างสรรค์กระบวนท่าร า ให้สอดคล้องกับท านองเพลงและรูปแบบการแสดง 
 7.  สร้างสรรค์ ออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง 
 8.  สร้างสรรค์ ออกแบบอุปกรณ์ แสง เสียง ประกอบการแสดง 
 9.  น าเสนอรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ ชุดอะเคื้อลาวเวียง ต่อ ชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เพื่อรับค าแนะน าพร้อมน าปรับปรุงแก้ไข 
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 10.  ด าเนินการจัดการแสดง ชุดอะเคื้อลาวเวียงด้วยรูปแบบครบองค์ประกอบ เพื่อการน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 11. จัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบงานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่และอนุรักษ์สืบทอดผลงาน 
 12. ด าเนินการลงพื้นที่ถ่ายทอดกระบวนท่าร าแก่ชุมชน และน าแสดงในงานต่างๆ เพื่อการสืบทอดรูปแบบการแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ ชุด อะเคื้อลาวเวียง และการประชาสัมพันธ์ชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดผลงานสร้างสรรค์ ชุดอะเคื้อลาวเวียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ความเช่ือ ภาษา ดนตรี ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีแห่ดอกไม้ของกลุ่มชนชาติพันธุ์ลาว
เวียง ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องประกอบกับ การวิจัยภาคสนามโดยการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน การสนทนากลุ่มเพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด อะเคื้อลาวเวียง  
 ผลการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิต ความเช่ือ ภาษา ดนตรี วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชนลาวเวียงใน ต าบลดอนคา อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคาได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3   จากอดีต
กาลเล่าว่าพ่อคุณหงส์ แม่คุณอ่ า ได้น าพาลูกหลาน ช้าง ม้า วัว ควาย เคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านดอนคา เนื่องจากเป็นที่ดอน ดินอุดม
สมบูรณ์ติดแม่น้ าล าธาร เหมาะแก่การท าอาชีพเกษตรกรรม จึงได้เข้าจับจองพื้นที่แบ่งปันท ามาหากิน  ลักษณะของการตั้งหมู่บ้านของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวเวียงเริ่มตั้งที่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านแล้วขยายออกในลักษณะคล้ายเลขหนึ่งของไทยเพื่อให้สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่าง
สะดวกสบาย 

 การด ารงชีวิตของชาวลาวเวียง เริ่มจากลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นเรือน ยกใต้ถุนสูงประมาณ 1 เมตร หรือบันได 3-5 ขั้น หลังคามุม
แฝก ฝาเรือนมีลักษณะเป็นฝาขัดแตะ อาจมีชานเรือนยื่นออกมาหรือไม่มีก็ได้ตามแต่ความชอบของเจ้าของบ้าน สภาพสังคมของกลุ่มชาติ

1. ท่ีมาของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง 

   บ้านดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
2. ประเพณสีงกรานต,์ประเพณ ี

   แห่ดอกไม ้

3. คติความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม 
4. วิถีชีวิต ภาษา เครื่องแต่งกาย 

- ดนตรีและการแสดง 
 

- แรงบันดาลใจ 

- แนวคิดหลัก 

- การสร้างสรรค ์

- การออกแบบงานสร้างสรรค ์

- การออกแบบท่าร า 

- การออกแบบท านองดนตรี   
- การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

- การออกแบบการเคลื่อนไหว 
- การประมวลข้อมูล 

- ก าหนดขอบเขตและรูปแบบ 

  การแสดง 

   

 

1. ทฤษฎี/ แนวคิดการสร้างสรรค ์

2. ทฤษฎี/ แนวคิดการสร้างสรรคง์าน  
   นาฏศิลป์  
3. แนวคิดสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 

4. ทฤษฏีออกแบบงานนาฏศิลป ์

5. ทฤษฏีแห่งการเคลื่อนไหว 

6. ทัศนศิลป์ 

        ผลงานสร้างสรรค ์

ชุด อะเคื้อลาวเวียง 
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พันธุ์ลาวเวียงในต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะครอบครัวใหญ่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน มีอุปนิสัยใจบุญ ชอบสร้างกุศล วัดจึงเป็นศูนย์รวมของกลุ่มชนลาวเวียงมีการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม เพาะปลูก และการทอผ้า
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อาหารของกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียงจะมีปลาร้า  เป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับอาหารคาวแทบทุกชนิด 
รวมทั้งอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากชุมชนอืน่ 

 การแต่งกาย ผู้หญิง นิยมสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกกระดุมถี่ หรือ เสื้อคอกระเช้า (บักกะแล่ง) นุ่งผ้าซิ่นตีนจก             ห่มสไบ
เฉียง (เฉพาะเวลามีงานบุญ) ส่วนผู้ชาย นิยมสวมเสื้อลักษณะเช่นเดียวกับผู้หญิง นุ่งผ้าโสร่งหรือกางเกงที่เรียกว่า “ขาก๊วย” ชุมชนลาวเวียง
ยังมีการสืบทอดการทอผ้าอันแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่ประณีต สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ้าของ กลุ่มชาติพันธุล์าว 

 ด้านคติความเช่ือและประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง มีความเช่ือในเรื่องของภูติผีปีศาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นจาก      ความเช่ือ
ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานความเช่ือทางพุทธ พราหมณ์ และผี ได้อย่างกลมกลืนด้วย
เช่นกันจนกลายเป็นประเพณี พิธีกรรม ที่คนในสังคมชาติพันธ์ลาวเวียงต้องยึดถือและปฏิบัติ เพื่อจะได้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีภูตผีปีศาจ
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอารักขาคุ้มครอง 
 ภาษาที่ใช้สื่อสารในกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาลาวเวียงเป็นหลัก ส่วนดนตรีและการฟ้อนร าในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายคลึงกับดนตรี
และการฟ้อนร าของภาคอีสานในปัจจุบัน ประเพณีของชาวลาวเวียงที่ยังคงมีการสืบทอดและยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นที่รู้จัก
ของบุคคลทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์และประเพณีแห่ดอกไม้ ซึ่งจัดควบคู่กันมาอย่างยาวนานโดยจัดขึ้น 3 วัน ในช่วงสงกรานต์ ระหว่าง
วันที่ 17-19 เมษายน ของทุกปี ประเพณีดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นประเพณีที่สร้าง
ช่ือเสียงและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด อะเคื้อลาวเวียง 

 จากภูมิหลังและความเป็นมาของชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แนวคิด
หลักและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด อะเคื้อลาวเวียง โดยน าแรงบันดาลใจจากประเพณีสงกรานต์และประเพณีแห่ดอกไม้ของชาวลาว
เวียงบ้านดอนคาเป็นส าคัญ  ด้วยในปัจจุบันประเพณีแห่ดอกไม้ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วย
ความตั้งใจจริงของชาวลาวเวียบ้านดอนคา เพื่อให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนลาวเวียง โดยการ
สร้างสรรค์มีเค้าข้อมูลจาก องค์ความรู้พื้นฐานด้านดนตรีนาฏศิลป์  ตลอดจนขนบธรรมเนียมวิถีวีชีวิตมาเป็นองค์ประกอบในการคิด
สร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อชุด การแสดงว่า “อะเคื้อลาวเวียง”  
 อะเคื้อ  เป็นค าวิเศษณ์ แปลว่า  งาม งดงาม สวย สะอาด  
           ลาวเวียง หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ ที่อพยพและมาตั้งถิ่นฐาน บ้านดอนคา ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี 
           ดังนั้น อะเคื้อลาวเวียง หมายถึง ความงดงามของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคา ท่ีมีความงามในด้านของศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ในที่นี้หมายถึงประเพณีสงกรานต์และประเพณีแห่ดอกไม้ โดยการออกแบบการแสดงให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับประเพณี
ดังกล่าว โดยมีรูปแบบการแสดงแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้  
 ช่วงที่ 1  ลีลาบุปผา หมายถึง การน าเอกลักษณ์และลักษณะของต้นคูณ สื่อสารให้เห็นถึงการสักการะบูชา ด้วยลักษณะ  ท่าร า
การเลียนแบบต้นคูนที่พริ้วไหว โอนเอนยามต้องสายลม 

 ช่วงที่ 2  แรงศรัทธา หมายถึง การน าดอกคูณไปบูชาพระพุทธรูปเพื่ออธิษฐานขอพรให้เกิดความสิริมงคลเสริมศรัทธา     ของชาว
ลาวเวียง ลักษณะท่าร าเป็นลักษณะการก้มกราบ การไหว้ พร้อมจัดเป็นรูปแบบขบวนการฟ้อนอย่างพร้อมเพรียง 

 ช่วงที่ 3  เริงสนาน หมายถึง การเสร็จสิ้นประเพณีแห่ดอกไม้และพิธีกรรมทางศาสนา บรรดาหญิงสาวจึงฟ้อนร า ร าแคน อย่าง
สนุกสนาน ด้วยกระบวนท่าร าอันสนุกสนาน ด้วยท่วงท่าที่รวดเร็ว และการเช่ือมโยงท่าร าเป็นกลุ่มอย่างพร้อมเพรียง 

 แนวคิดในการสร้างสรรค์ชุดอะเคื้อลาวเวียง ได้น ากระบวนท่าร ามาจากนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าร าทางภาคอีสาน มีลักษณะ
ท่าร าที่มีการส่ายสะโพก ยักไหล่ ตบมือ ด้านการตั้งวงจะเป็นวงสูงว่าปกติ ลักษณะคล้ายคลึงกับทางภาคอีสาน มีความรวดเร็ว แต่แฝงไว้
ด้วยความอ่อนช้อย งดงาม ใช้ผู้แสดงผู้หญิงล้วน จ านวน 8 คน (หรือมากกว่า) ที่มีรูปร่างสูงเพรียว หุ่นดี ใบหน้ายาวรูปไข่     มีทักษะและ
ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านเครื่องแต่งกาย ในการแสดงชุดนี้มีแรงบันดาลใจมาจากการแตง่กายของชาว       ลาวเวียงบ้านดอนคา 
โดยใช้เครื่องแต่งกายประกอบด้วยสวมเสื้อ บักกะแล่งสีขาว นุ่งผ้าซิ่นตีนจกที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียงบ้านดอนคา ตัวซิ่นเป็นสีคราม 
ส่วนตีนซิ่นเป็นลวดลายตีนจกพื้นสีแดง ทรงผมมุ่นมวยบนด้านศีรษะซ้ายและประดับดอกไม้            สวมเครื่องประดับ คือ สร้อยคอ ต่างหู 
ก าไลข้อมือ และเข็มขัด  
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ภาพที ่1 การแต่งกายผลงานสร้างสรรค์ชุด อะเคื้อลาวเวียง 

ด้านดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง จะแบ่งท่วงท านองในแต่ละช่วงให้สัมพันธุ์กับแนวคิดอย่างชัดเจน โดยท่อนที่ 1 คือ 
ท่อนเกริ่นจะใช้เสียงแคนด าเนินท านอง ท่อนที่ 2 บรรยายเกี่ยวกับการเก็บดอกไม้ของชาวบ้าน ด้วยท่วงท านอง  ของดนตรีปานกลางพร้อม
เสียงพิณบรรเลงประกอบอย่างหวานซึ้ง และท่อนที่ 3 บรรยายเกี่ยวกบัการแห่ดอกไม้เพื่อถวายพระ  ท่วงท านองของเพลงจะรวดเร็วเน้นความ
สนุกสนาน ซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบ คือ แคน พิณ กลองสองหน้า คีย์บร์อด ฉิ่ง ฉาบ บรรเลงประกอบ มีการใช้จังหวะหน้าทับลาว 
การใช้จังหวะหมอล า เพื่อให้อารมณ์เพลงมีความเหมาะสมในแต่ละช่วงของการแสดง นอกจากนี้การแสดงชุดอะเคื้อลาวเวียง มีการ
สร้างสรรค์อุปกรณ์ประกอบการแสดง โดยให้ผู้แสดงใช้ถือประกอบการร า คือ ช่อดอกคูณซึ่งเป็นช่อดอกไม้ที่ชาวบ้านใช้ถือไปในขบวนแห่
เพื่อน าไปไหว้พระที่วัด มูลเหตุที่ใช้ดอกคูณเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลคือการค้ าคูณพูนสุข และออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเทศ
การสงกรานต์พอดี 

ผลงานสร้างสรรค์ ชุด อะเคื้อลาวเวียง ได้น าเสนอผ่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านดอน
คา จ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ผลงานสร้างสรรค์มีผลความคืบหน้า ร้อยละ 50 ครั้งที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์มีผลความคืบหน้า 
ร้อยละ 80 ครั้งที่ 3  ผลงานสร้างสรรค์มีผลความคืบหน้าสมบูรณ์ตามรูปแบบทุกประการโดยจัดแสดงในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวเวียง บ้านดอนคา   
 จากกระบวนท่าร าและองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น  สื่อให้เห็นถึงประเพณีสงกรานต์และประเพณีแห่ดอกไม้   ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นความสวยงาม เรียบง่าย สะท้อนความ
งดงามของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ซึ่งมุ่งหวังให้มีการสืบทอดกระบวนท่าร าและน ากระบวนท่าร าไปใช้แสดงเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ รวมทั้ง
การน าไปต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ ชุดอะเคื้อลาวเวียง เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่น าองค์ความรู้จากมรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้าน

ดอนคา โดยกระบวนการสร้างสรรค์ได้น าแนวคิดหลักคือ ประเพณีสงกรานต์และประเพณีแห่ดอกไม้ของชาวลาวเวียงบ้านดอนคา  ด้วยการ
สร้างสรรค์กระบวนท่าร าตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทย พร้อมสร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบการแสดง ซึ่งแนวคิดดังกล่าว      มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547 : 231-232) ที่กล่าวว่า การสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์ ก าหนดให้ประยุกต์จากนาฏยจารีต
เดิม การคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้มักอาศัยเพียงเอกลักษณ์ หรือลักษณะเด่นเช่นโครงสร้าง หรือท่าทาง หรือเทคนิคบางอย่างมาเป็นหลัก 

 การออกแบบกระบวนท่าร าได้น าท่าร าพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยที่มาจาก เพลงช้า เพลงเร็ว การตีบท และภาษาท่า ซึ่งได้น า
แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ของครูเฉลย ศุขะวณิชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทย  ได้กล่าวถึงการ
คิดสร้างสรรค์ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยว่า เป็นลักษณะของการตีบทหรือใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยที่เป็นแบบแผนมาตั้งแต่เดิม คือ 
กลอนต าราร า และบทร าเพลง เพลงเร็ว โดยใช้กลวิธีที่จะสร้างสรรค์ให้ได้ท่าร าที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการแสดงท่าทางอันเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เพื่อให้เกิดความสมจริง รวมทั้งแนวคิดในการสร้างสรรค์เพลงประกอบการแสดง มีหลักการสร้างสรรค์ท านองเพลงคือ ใช้เพลง
ดั้งเดิม และเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการสร้างสรรค์ท านองเพลงของ   สิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (2546 : 94) ที่กล่าวว่า 
ในการประดิษฐ์ท านองเพลงไทยหรือประพันธ์เพลงไทยนั้น มีหลักวิธีการอยู่ 4 วิธี ได้แก่  1) ยืดหรือขยายจากเพลงเดิม 2) ตัดทอนจากเพลง
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เดิม 3) แต่งท านองขึ้นใหม่โดยอาศัยเพลงเดิม 4) แต่งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  ของผู้แต่งซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นการสร้างสรรค์ท านอง
เพลงอะเคื้อลาวเวียงและเช่ือมโยงกับรูปแบบการแสดงอย่างเหมาะสม 

 นอกจากนี้ได้มีการน าผลงานสร้างสรรค์ ชุดอะเคื้อลาวเวียง สู่การท านุบ ารุงด้านศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการ ดังน้ี 

1. บูรณาการด้านการเรียนการสอน โดยสอดแทรกผลงานสร้างสรรค์ชุด อะเคื้อลาวเวียง ในรายวิชา ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลง
พื้นบ้าน ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อ
การสืบทอดกระบวนท่าร าและการน าไปเผยแพร่บนเวทีการแสดงในโอกาสต่างๆ 

 2. บูรณาการสู่การบริการวิชาการ โดยการน านักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีลงพื้นที่บ้านดอนคา อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถ่ายทอดการแสดงชุดอะเคื้อลาวเวียง สู่ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา เพื่อให้เกิดการสืบทอด      ใน
ชุมชนและน าแสดงในงานประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการด ารงรักษาความ
เป็นชาติพนัธุ์ลาวเวียงไว้อย่างมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพที่ 2 การถ่ายทอดกระบวนท่าร าผลงานสรา้งสรรค์ชุด อะเคื้อลาวเวียง สู่ชุมชน 

3. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยน าผลงานสร้างสรรค์ชุดอะเคื้อลาวเวียง  สู่เวที
การแสดงในระดับท้องถิ่น คือ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 งานประเพณีสงกรานต์            ชาวลาวเวียงดอน
คา ประจ าปี 2561 เวทีระดับชาติ คือ งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2561 การแสดงงานอุ่นไอรัก               คลายความหนาว สายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์ ประจ าปี 2561 นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคา
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น 

 

 
 

ภาพที ่3 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชุด อะเคื้อลาวเวียง 

ในงานมหกรรมวิจยัแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

4. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริม         การ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โอทอปนวัตวิถี โดยน าผลงานสร้างสรรค์ ชุดอะเคื้อลาวเวียง เป็นแนวทางเช่ือมโยงสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ลาวเวียง ด้วยการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าภายใต้ช่ือ อะเคื้อลาวเวียง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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                                                         บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคน้ าอัดลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก จ านวนประชากรทั้งหมด 268 คน  
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณขนาดตัวอย่างของแดเนียล ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 162 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 มีอายุระหว่าง 16-20 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 16.75 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.3 ทัศนคติต่อการบริโภคน้ าอัดลม  
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 97.5 และมีพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 43.8 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค น้ า อั ด ล ม ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย  โ ร ง เ รี ย น ปิ ย ช า ติ พั ฒ น า 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ได้แก่ เพศและความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคน้ าอัดลม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการบริโภคน้ าอัดลม ตามหลักโภชนาการและทราบ
ถึ งปัจจัย ใดบ้างที่ ส่ งผลต่อการบริ โภคน้ าอัดลมของนัก เรี ยนมั ธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนปิยชาติพัฒนา  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, น้ าอัดลม, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ABSTRACT 
 This cross-sectional study that aimed to studied knowledge, attitude, behavior level and factors 
that associated with soft drink consumption behavior among high school students at Piyachat Pattana 
School under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage Siam Boromrajakumari Nakhon 
Nayok Province. Total population are 268 peoples and determine 
the sample size using Daniel's sample size estimation formula. 162 peoples were studied by questionnaire 
then analyzed the data by descriptive statistic and Chi-square test. 
 The result showed 58% of the sample was females. The sample was age between 16-20 years old, 
average age was 16.75 years old. The knowledge level of soft drink consumption was medium (59.3%), the 
attitude about soft drink consumption was medium level (97.5%) and the level of soft drink consumption 
behavior was good (43.8%). This studied found the gender and knowledge were statistically significant 
association (p < 0.05). 
 Thus, the result in this studied was promoting the reasonable knowledge and behaviors 
of soft drink consumption in the future. Keywords: consumption behavior, soft drinks, attitudes, knowledge 
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บทน า 

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ยอดขายเครื่องดื่ม
คลายร้อนประเภทต่างๆ มีอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ งน้ าอัดลม ซึ่ งได้รับความนิยมจากประชาชน ทุกเพศ  
ทุกวัย เพราะนอกจากจะช่วยคลายร้อนและเพิ่มความสด ช่ืนได้ดีแล้ วยั งมีราคาถูกและสามารถหาซื้อได้ ง่ าย  
(วิรัช วรานุจิตต์, 2554) น้ าอัดลมยังคงเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทย เห็นได้จากมูลค่าตลาดน้ าอัดลมที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีจากข้อมูลปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความต้องการบริโภคน้ าอัดลมค่อนข้างสูง ประมาณ 2,700 
ล้านลิตร/ปี และมีการบริโภคน้ าอัดลมต่อหัวประชากรสูงสุดประมาณ 43 ลิตร/คน/ปี น้ าอัดลมที่มีจ าหน่ายในตลาดสามารถ
แบ่ ง ไ ด้  2  ป ร ะ เภท  คื อ  1 )  ป ร ะ เภทน้ า ด า  มี สั ด ส่ วนตล าดประมาณ  ร้ อ ยละ  70  ขอ งตล าด ร วม  และ  
2) ประเภทน้ าสี เช่น น้ าแดง น้ าเขียว น้ าส้ม เป็นต้น มีสัดส่วนตลาดประมาณ ร้อยละ 30 ของตลาดรวม เนื่องจากน้ าอัดลม
ไม่ได้เป็นสินค้าที่ถูกภาครัฐจ ากัดกิจกรรมทางการตลาดเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มชูก าลัง จึงท าให้
ผู้ประกอบการมีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เช่น การชิงโชค การลด แลก 
แจก แถม ผลิตภัณฑ์และของสมนาคุณอื่นๆ แต่กิจกรรมเหล่านี้ยังไม่สามารถสร้างยอดขายได้เท่าที่ควร เพราะปัจจุบัน
ประชาชนมีความตื่นตัวด้านสุขภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกระแส  
ด้านสุขภาพ เช่น น้ าอัดลมปราศจากน้ าตาลหรือน้ าอัดลมแคลอรี่ต่ า ซึ่งท่ีผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดย
มีมูลค่าทางตลาดประมาณ 38,500 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 และมีการเติบโต  
อย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2555) ถึงแม้น้ าอัดลมจะช่วยดับกระหายและคลายร้อน แต่ส่วนประกอบของน้ าอัดลม 
ได้แก่ น้ า น้ าตาล แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ สารแต่งสี กลิ่น รส และมีคาเฟอีนผสมอยู่ในน้ าอัดลมประเภทน้ าด า ซึ่งมีสารอาหาร
ไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อความจ าเป็นต่อร่างกาย หากดื่มน้ าอัดลมก่อนรับประทานอาหารมื้อหลักจะท าให้เกิดอาการแน่นท้อง 
โดยเฉพาะความหวานจะท าให้รู้สึกอิ่มและกินอาหารมื้อหลักได้น้อยลง อาจท าให้เกิดภาวะขาดสารอาหารอื่นๆ ที่จ าเป็นได้ 
ส่วนน้ าตาลแม้ร่างกายจะน าไปใช้เป็นพลังงานได้ แต่หากได้รับมากเกินไปจะท าให้เกิดการเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมอยู่ใน
ร่างกาย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดในน้ าอัดลมสามารถท าให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค
กระเพาะที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็ก นอกจากน้ีการดื่มน้ าอัดลมยังส่งผลต่อกระดูก หากได้รับฟอสฟอรัสเกิน 2 กรัม/วัน จะ
ขัดขวางการท างานของต่อมไทรอยด์ ส่งผลเสียต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของกระดูก (อบเชย วงศ์ทอง, 2557) 

จากข้อมูลผลส ารวจของส านักวิจัยซูเปอร์โพล 2561 พบว่า ร้อยละ 79.4 ของคนไทยดื่มน้ าอัดลม ส่วนกลุ่มที่ดื่มคือ
วัยรุ่น เยาวชน อายุ  15–24 ปี ดื่มน้ าอัดลมมากสุด ร้อยละ 83.0 คนสูงวัยอายุ เกิน 46 ปีขึ้นไปดื่มน้อยสุด คือ  
ร้อยละ 50.0 ที่ดื่มน้ าอัดลม โดยพบว่าผู้หญิงกลัวอ้วนจึงดื่มน้อยกว่าผู้ชาย (ส านักวิจัยซูเปอร์โพล , 2561) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมและปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนั้น ซึ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวัยท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น อยากรู้ อยากลอง เป็นวัยที่ก าลัง
ศึกษาหาความรู้ มีอิสระในการเลือกบริโภค อีกทั้งยังเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศชาติในอนาคต 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม รวมถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคน้ าอัดลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติ พัฒนา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนโยบายส่งเสริมการบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ โดยการห้ามจ าหน่ายน้ าอัดลมในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมการบริโภคที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปยิ
ชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก จ านวน 268 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ได้ค านวณกลุ่ มตัวอย่างตามสูตรก าหนดขนาด
ตัวอย่างของ Daniel (1995) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ค านวณได้ดังนี้ 

จากสูตร   

n=
NZ2 α

2 P(1-P)

(N-1)d2+Z2 α
2  P(1-P)

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = จ านวนประชากร 268 คน 

Zα/2 = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติ เท่ากับ 1.96 

P = ค่าสัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30) 

D = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 

     n =
(268)(1.962)(0.30)(1−0.30)

(268−1)(0.052)+(1.962)(0.30)(1−0.30)
   

    = 146.65 คน 
    = 147 คน 

  เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดตัวอย่างจ านวน 10 % 

ดังนั้น จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จ านวน 162 คน ซึ่งสุ่ม
เลือกจากประชากรทั้งหมดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน
ภูมิ (Stratified Random Sampling) จากนั้นคัดเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sampling Random Sampling) 
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การสุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การสุ่มตัวอย่าง 

 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เกณฑ์การคัดเข้า 

 - สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยได้ 
 - ยินยอมให้เก็บข้อมูล 
เกณฑ์การคัดออก 

 - นักเรียนท่ีลา/ขาด ในระยะเวลาของการเก็บข้อมูล 
 - ขอถอนตัวในระหว่างการเก็บข้อมูล 
 - นักเรียนต่างชาติ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
ขึ้นด้วยตนเอง โดยเน้นความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ส่วนสูง น้ าหนัก 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลม จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป
ของน้ าอัดลม ส่วนประกอบของน้ าอัดลม โทษของน้ าอัดลม 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติต่อการบริโภคน้ าอัดลม จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยต่อการบริโภคน้ าอัดลม 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับความถี่ใน
การบริโภคน้ าอัดลม ระยะเวลาหรือโอกาสในการบริโภคน้ าอัดลม เหตุผลในการบริโภคน้ าอัดลม 

 

อ าเภอเมืองนครนายก 
(การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง Purposive 

Sampling) 
นกัเรียนมธัยมปลาย โรงเรียนปิยชาตพิฒันา ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จงัหวดันครนายก 

(การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมูิ Stratified Random 

Sampling) 

ม.4/1 

= 31 

คน 

ม.5/2 

= 26 

คน 

 

ม.4/2 

=49 
คน 

ม.5/1 

= 51 

คน 

 

ม.5/3 

= 25 

คน 

ม.6/2 

= 47 

คน 

ม.4 

ม.6/1 

= 39 

ม.5 ม.6 

จ านวน

ตวัอยา่ง 

19 คน 

จ านวน

ตวัอยา่ง 

29 คน 

 

จ านวน

ตวัอยา่ง 

31 คน 

 

จ านวน

ตวัอยา่ง 

16 คน 

 

จ านวน

ตวัอยา่ง 

15 คน 

 

จ านวน

ตวัอยา่ง 

24 คน 

 

จ านวน

ตวัอยา่ง 

28 คน 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

วิธีการหาความเที่ยงตรง (Content Validity) เครื่องมือในการใช้เก็บข้อมูลได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนความเหมาะสมของการใช้ถ้อยค าภาษา โดย
น าความคิดเห็นข้อช้ีแนะ จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแก้ไข ผู้วิจัยได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามหรือค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาเท่ากับ 0.857 

การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับใช้
กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ดังต่อไปนี้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.742 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
ทัศนคติต่อการบริโภคน้ าอัดลม ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.703 และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติก รรมการบริโภค
น้ าอัดลมได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.961 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบข้อมูลก่อนท าการศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย วิธีการที่จะท าการ

วิจัย แนวทางในการรักษาความลับของข้อมูลและใช้ข้อมูลที่ได้มาใช้ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย โดยชี้แจงสิทธิในการวิจัยพร้อมขอความยินยอม ไม่บังคับและกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ในการถอนตัวได้ทุก
เมื่อหากต้องการ โดยไม่มีผลเสียหายต่อกลุ่มตัวอย่าง การน าเสนอผลการท าวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุช่ือของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ออกไป 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

3. น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการ
วิจัยครั้งนี้ใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Level of Significance)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ี ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท คือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analysis statistics) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับพฤติกรรมการบริโภค
น้ าอัดลม โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) ที่ระดับความเชื่อมัน 95%  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
                                                    
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional research) โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ช้ัน
ปีที่ 4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 162 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58 และเพศชาย ร้อย
ละ 42 มีอายุระหว่าง 16-20 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 16.75 ปี และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้อยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท/วัน 
ร้อยละ 88.7 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลม (N=162) 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับความรู้ต่ า (0-8 คะแนน) 
ระดับความรู้ปานกลาง (9-12 คะแนน) 
ระดับความรู้สูง (13-15 คะแนน) 

54 
96 
12 

33.3 

59.3 

7.4 

Mean = 9.12, S.D. = 2.089, Min =4, Max = 314 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือระดับต่ า ร้อยละ 33.3 และระดับสูง ร้อยละ 7.4 

 
 

 

พฤติกรรมการบริโภคน า้อดัลม 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ข้อมูลทั่วไป  

   - เพศ  

   - อาย ุ 

   - ระดบัชัน้ท่ีศกึษา  

   - รายได้ตอ่วนั ความรู้เก่ียวกบัการบริโภค

น า้อดัลม 

ทศันคติเก่ียวกบัการบริโภค

น า้อดัลม 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับทัศนคติที่ใช้ในการบริโภคน้ าอัดลม (n=162)  

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาข้อมูลทัศนคติในการบริโภคน้ าอัดลม พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติในการบริโภค
น้ าอัดลมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 97.5 รองลงมาคืออยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 1.9 และระดับสูง ร้อยละ 0.6 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม (n=162) 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภค
น้ าอัดลม อยู่ในระดับดี ร้อยละ 43.8 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 43.2 และระดับไม่ดี ร้อยละ 13.0 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรรมการบริโภคน้ าอัดลม (n=162) 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม 

รวม 2  p-value 
ระดับไม่ด ี ระดับปานกลาง ระดับดี 

เพศ     7.266 0.026* 

     ชาย 12 36 20 68   

     หญิง 9 34 51 94   

ระดับชั้นที่ศึกษา     7.708 0.103 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7 18 22 47   

     มัธยมศึกษาปีท่ี 5  9 22 30 61   

     มัธยมศึกษาปีท่ี 6  5 30 19 54   

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลม    15.593 0.002* 
     ระดับต่ า 11 29 14 54   

     ระดับปานกลาง 10 38 48 96   

     ระดับสูง 0 3 9 12   

ทัศนคติในการบริโภคน้ าอัดลม    7.242 0.063 

     ระดับต่ า 2 1 0 3   

     ระดับปานกลาง 19 69 70 158   

     ระดับสูง 0 0 1 1   

*p-value < 0.05 

 จากตารางที่ 4 เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ระดับช้ันที่ศึกษา  ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการ บริโภค
น้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก โดยใช้สถิติทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-square Test) พบว่า เพศและ ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 
 
 

ระดับทัศนคติในการตัดสินใจบริโภคน้ าอัดลม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับอยู่ในระดับไม่ดี (13-33 คะแนน) 
ระดับอยู่ในระดับปานกลาง (34-54 คะแนน) 
ระดับอยู่ในระดับดี (55-75 คะแนน) 

3 
158 
1 

1.9 

97.5 

0.6 

Mean =4.315, S.D. =48.57, Min =31, Max = 56 

ระดับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน้ าอัดลม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับอยู่ในระดับไม่ดี (10-25 คะแนน) 
ระดับอยู่ในระดับปานกลาง (26-41 คะนน) 
ระดับอยู่ในระดับดี (42-57 คะแนน) 

21 
70 
71 

13.0 

43.2 

43.8 
Mean = 37.73, S.D. = 9.525, Min = 4, Max = 14 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดนครนายก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 162 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 42.0 
มีอายุระหว่าง 16-20 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 16.75 ปี และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้อยู่ที่ไม่เกินวันละ 100 บาท ร้อยละ 88.7 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือระดับต่ า ร้อยละ 
33.3 และระดับสูง ร้อยละ 7.4 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการบริโภคน้ าอัดลมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 97.5 รองลงมาคืออยู่
ในระดับต่ า ร้อยละ 1.9 และระดับสูง ร้อยละ 0.6 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 43.8 
รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 43.2 และระดับไม่ดี ร้อยละ 13.0  ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
น้ าอัดลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ได้แก่ เพศและความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ าอัดลม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 

0.05) 
 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 42.0 มีอายุระหว่าง 16-20 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 16.75 ปี และกลุ่มตัวอย่างมี
รายได้อยู่ที่ไม่เกินวันละ 100 บาท ร้อยละ 88.7 

จากการศึกษาความรู้ในการบริโภคน้ าอัดลมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 59.3 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเยาว์ภา ภีระ (2552) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรรมการบริโภคขนมนอกเวลาเรียนของเด็ก
ประถมศึกษาที่โรงเรียนด าเนินนโยบายปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มี
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาทัศนคติการบริโภคน้ าอัดลมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการบริโภคน้ าอัดลมอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 97.5 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบดินทร์ อินต๊ะจักร (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
น้ าอัดลมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งพบว่า มีทัศคติอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในช่วงวัยรุ่นท าให้มีความชอบท่ีเหมือนกันอาจเป็นเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความใกล้เคียงกัน และการที่จะท าให้
เกิดทัศนคตินั้นต้องเกิดจากการมีความรู้ก่อน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 43.8 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมนสิชา เปลี่ยนเพ็ง (2557) ที่ศึกษาเรื่องความเช่ือด้านสุขภาพที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดื่มน้ าอัดลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนรัฐสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน
อ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในวัยที่ศึกษาเล่าเรียนจึงมีความรู้น าไปสู่การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีและกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยที่ยังไม่มีอิสระในการซื้อซึ่ง
สถานศึกษาบางแหง่ไม่มีการจ าหน่ายน้ าอัดลม 

จากผลการศึกษาพบว่า เพศและความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของเพศ เพศหญิงมีการดูแลสุขภาพมากกว่าเพศชาย มีกังวลเรื่องสัดส่วน
รูปร่างจึงไม่นิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ าตาล และความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการบริโภคน้ าอัดลม ท าให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถตัดสินใจบริโภคหรือไม่บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเยาว์ภา ภีระ (2552) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรร
รมการบริโภคขนมนอกเวลาเรียนของเด็กประถมศึกษาที่โรงเรียนด าเนินนโยบายปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมนอกเวลาเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. สถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ข้อดี-ข้อเสียของการบริโภคน้ าอัดลม หรือความรู้เรื่องผลที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพเมื่อบริโภคน้ าอัดลม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งการมีความรู้จะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดี และส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี
ต่อไปในอนาคต 

2. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยที่ศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่โรงเรียน ดังนั้นทางสถานศึกษาจึงควร
รณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคที่เหมาะสม หรือไม่ส่งเสริมการจ าหน่ายน้ าอัดลมในสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์การบริโภคอาหาร 24 ช่ัวโมง (24 hour recall) และแบบสอบถามความถี่ใน

การบริโภคอาหาร (FFQ) เพื่อให้ได้ข้อมูลการบริโภคที่ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ  เช่น ในกลุ่มเด็กเล็ก 

กลุ่มวัยท างาน เป็นต้น เนื่องจากน้ าอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่มีสารอาหารน้อย หากบริโภคเป็นเวลานานอาจน าไปสู่สาเหตุโรคอ้วน
และโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้ การศึกษาในกลุ่มอื่นๆ นี้เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
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                                                        บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการจัดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับด้านการจัดการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษา เป็นต้น แบบสอบถาม และวิเคราะห์สัมภาษณ์ ตีความข้อมูล 
พร้อมให้ความหมาย ประชากรเป้าหมายคือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งจังหวัดนครนายก และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง พบว่า ด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.570 S.D. 0.625) โดยมีการน าไปใช้มากที่สุด รองลงมาคือด้านระบบการบริหารงาน
สถานศึกษา (x̅ = 4.306 S.D. 0.579) โดยมีการน าไปใช้มาก และด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.287 

S.D. 0.629) โดยมีการน าไปใช้มากตามล าดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์สัมภาษณ์มีความสอดคล้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การ
สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ในการที่สถาบันการศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุง หรือบูรณา
การองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งหลักสูตรควรที่
จะต้องเพิ่มหรือเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการผลิตร่วมบัณฑิต ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถาบันการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญหลักสูตรที่มีการบรูณาการร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
ค าส าคัญ: รูปแบบ, การจัดการศึกษา , สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study The Appropriate form of education outside location. 
and supporting learning.  The research instrument was a Analyze and synthesize relevant documents 
questionnaire and analyze, interview, interpret data and give meaning.  The samples consisted presented 
personnel Support Staff Student and Stakeholders to education management of Chandrakasem Rajabhat 
University – Chainat, Suan Dusit University- nakhonnayok and Suan Dusit University- suphanburi campus 
 The results of the study were as follows: results study The Appropriate form of education outside 
location.  and supporting learning.  Of universities that have education management Outside the location 
The curriculum and the needs of learners or stakeholders Average is equal to (x ̅ = 4.570 S.D. 0.625) With 
the most use Followed by University administration system (x ̅ = 4.306 S.D. 0.579) With many uses and the 
provision of learning support Is equal to (x ̅ = 4.287 S.D. 0.629) The results of the interview were consistent 
with the results of the expert interview analysis.  In order for the educational institution to promote and 
encourage the curriculum to be improved Or integrating knowledge of each subject In order to be desired 
by the labor market, along with the changes and the course should be added or emphasized in 
collaboration between educational institutions or co- production establishments Which is absolutely 
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necessary for educational institutions to give priority to courses that are shared To produce quality 
graduates. 
Keywords: Form, education management, learning support 
 

บทน า 
  ปัจจุบันการเรียนการสอนของระบบการศึกษาของประเทศไทย มีระบบการจัดการศึกษาหลัก ประกอบด้วย 
การศึกษาในระบบ (Formal education) การศึกษาที่ระบบแบบแผนการจัดการศึกษา พร้อมวัตถุประสงค์หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การศึกษานอกระบบ (Non – Formal education) การศึกษาที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งการจัดการศึกษานอก
ระบบ วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลสามารถที่ปรับตามสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้เรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถเข้าถึงการจัดการศึกษา พร้อมท้ังสามารถเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดชีวิตของ
ผู้เรียน การจัดการศึกษาแบบตามอัธยาศัยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากภายในตนเอง (Tacit Knowledge) น ามาใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน การศึกษาตลอดชีวิตที่เกิดจากฝึกฝน ทักษะ ทัศนคติและเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเอง เป็น
กระบวนการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีเกิดจาก การฝึกฝน ทักษะ ทัศนคติและเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองจากประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย การเรียนรู้จากครอบครัวสู่ชุมชน โดยใช้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
และใช้ฐานของความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง มาประกอบกับการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ต้องใช้เวลาสะสมจนเกิดความรู้
และความช านาญในด้านอาชีพน้ัน ๆ 
 จากการจัดการศึกษาของสถาบันท่ีจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง พบว่าสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษานั้น ได้รับการ
รับรองจากมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาจ านวนน้อย ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ด้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด พร้อมกับการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงการเรียน
การสอนนั้นไม่จ ากัดเพียงการเรียนในระบบอย่างเดียว หรือการนั่งเรียนภายในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ มีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและสามารถรับการรับรองว่าผ่านการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ 
ประกอบกับการเรียนการสอนสมัยใหม่มีการบรูณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรที่ไม่มีการปรับปรุงให้มีความก้าวทันต่อความ
ต้องการของผู้เรียน จนท าให้หลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนนั้นหลักสูตรสาขาวิชานั้น ต้องปิดตัวลงในท่ีสุด  
 จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมของสถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จะต้อง
มีการปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอเพียงเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรูปแบบการจัด
การศึกษา และความต้องการของหลักสูตร โดยมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นส าคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา รูปแบบท่ีเหมาะสมกับการจัดการศกึษานอกสถานท่ีตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับผู้เรยีน เพื่อการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ พร้อมน าไปเป็นแนวทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
นอกสถานท่ีตั้ง ให้มีมาตรฐานตามกฏเกณฑ์และข้อก าหนดต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology)  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากร คือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้สว่นเสยีตอ่
การจัดการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัด
นครนายก และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
     กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ต่อการจัดการศึกษา โดยมีจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามพื้นที่ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท 
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จ านวน 40 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งจังหวัดนครนายก จ านวน 30 คน และมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) 
 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     2.1 แบบสอบถาม ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์องค์ประกอบท้ังหมดของการจัดการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบ (Check list) 
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการจัดการศึกษาแต่ละด้าน มีลักษณณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน 

   2. ด้านการเรียนการสอน 

   3 ด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   4 ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   5 ด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา 

  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
     2.2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารองค์กร
ทางการศึกษา และผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา 
 การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย โดยการตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ พร้อมทั้งหาค่าความเที่ ยงตรง IOC 

และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ประชากรกลุ่มตัวอย่าง   โดยการ
ด าเนินการดังนี ้
  3.1. ประสานงานส าหรับการลงพื้นที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

  3.2. ลงพื้นที่และการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม พร้อมการสนทนา จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

  3.3. สรุปผลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลจากการสนทนา 

  3.4. วิเคราะห์ผล และสรุปผล 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
     4.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา รูปแบบระบบ
การจัดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
     4.2 แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     4.3 วิเคราะห์สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตีความข้อมูล พร้อมให้ความหมาย (analysis and interpretation) 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย (conceptual framework) งานวิจัยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการจดัการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง และการจดัสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถแบ่งออกเป็นจ านวน 2 ตอน โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง  
     จากการเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้ง อัน
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก และ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 
     ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาจากวิธีการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ( Stratified Sampling) โดย
ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัด
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งจังหวัดนครนายก และ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 และเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 31 
– 40 มากที่สุด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 69.16 และอายุระหว่าง 41 – 50 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.83 ด้าน
การประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.5 และด้านระดับการศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู . วิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร 

          - แนวคิด นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 

          - กฎหมาย มาตรฐานคณุภาพทาง

การศึกษา 

          - แนวทาง แนวคิด มติการประชมุ 

.ศกึษาความคดิเห็นของกลุม่ผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสยีตอ่การจดัการศกึษา 

          - ส ารวจความคดิเหน็ของผู้มีสว่นได้สว่น

เสียตอ่การจดัการศกึษา ด้วยแบบสอบถาม 

          - สนทนา จากกลุม่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เช่น อาจารย์ นกัศกึษา และชมุชน เป็นต้น 

. สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

          - ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการศึกษา 

          - ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษา 

          - ผู้แทนผู้มีสว่นได้สว่นเสียตอ่การจดั

การศึกษา 

 สงัเคราะห์ “รูปแบบที่เหมาะสมกับ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ และ

การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” 

.ปรับและเติมเต็ม

รูปแบบ 

การสะท้อนความคิดเห็นจาก

การสะท้อนความคดิเหน็ผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสียตอ่การจดัการศกึษา 

 เสนอแนวทางเลือก รูปแบบที่เหมาะสมกบัการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้  และการจัดสิ่ง

สนบัสนนุการเรียนรู้ 

การสะท้อนความคดิเหน็จากผู้บริหาร

องค์กรทางการศกึษา 
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     ตอนที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง และการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง มีดังนี ้
ตารางที่ 1 ภาพรวมขององค์ประกอบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

องค์ประกอบท้ังหมดของการจัดการศึกษา x̅ S.D. การน าไปใช้ 
1. ด้านรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน 3.842 0.527 มาก 
2. ด้านการเรียนการสอน 4.022 0.519 มาก 

3. ด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.570 0.625 มากที่สุด 

4. ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.287 0.629 มาก 

5. ด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา 4.306 0.579 มาก 

รวม 4.205 0.265 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่ารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รยีน ด้านหลักสูตรและความตอ้งการของผู้เรยีนหรือผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.570 S.D. 
0.625) โดยมีการน าไปใช้มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา (x̅ = 4.306 S.D. 0.579) โดยมีการน าไปใช้
มาก และด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.287 S.D. 0.629) โดยมีการน าไปใช้มาก ตามล าดับ 

 จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่จะเปิดการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ควรจะต้องมีการส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส าคัญเพราะเนื่องจากเหตุผลด้านหลักสูตรการจัดหลักสูตรเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษา
เป็นไปตามตลาดแรงงานของประเทศ พร้อมทั้งหลักสูตรควรที่จะต้องเพิ่มหรือเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหรือ
สถานประกอบการผลิตร่วมบัณฑิต ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญหลักสูตรที่มีการบรูณาการ
ร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน มีดังน้ี  
ด้านรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน x ̅ S.D. การน าไปใช้ 
1. การจัดการศึกษาเน้นการเรียนการสอนระบบการศึกษา แบบทิวภาค 2 

ภาคการศึกษา 

3.781 0.367 มาก 

2. การจัดการศึกษาเน้นการเรียนการสอนระบบการศึกษา แบบไตรภาค 3 
ภาคการศึกษา 

3.562 0.561 มาก 

3. การจัดการเรียนการสอนผ่านชุดการสอนทางไกล ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครือข่ายการสื่อสาร 

3.186 0.438 ปานกลาง 

4. การจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนเฉพาะสิ่งที่ผู้ เรียน
ต้องการศึกษา อยากเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนั้นๆ เฉพาะด้าน 

4.434 0.679 มาก 

5. การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ทดลองและสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.373 0.579 มาก 

6. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้น 3.892 0.378 มาก 

7. เวลาที่เหมาะสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน คือช่วงเวลา จันทร์ -
ศุกร์ 08.00 – 18.00 น. 

3.845 0.537 มาก 

8. เวลาที่เหมาะสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน คือช่วงเวลา จันทร์ -
ศุกร์ หลังเวลา 18.00 น. 

3.671 0.426 มาก 

9. เวลาที่เหมาะสม เน้นจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ 3.657 0.562 มาก 

10. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ทุกเวลา 4.023 0.273 มาก 

รวม 3.842 0.288 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าด้านรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอน
เฉพาะสิ่งที่ผู้เรียนต้องการศึกษา อยากเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนั้นๆ เฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ                                 (x̅ 

N=120 

N=120 
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= 4.434 S.D. 0.679) โดยมีการน าไปใช้มากที่สุด รองมาคือการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ทดลองและสามารถ
น าไปใช้ได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.373 S.D. 0.579) โดยมีการน าไปใช้มาก และผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้
ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.023 S.D. 0.273) โดยมีการน าไปใช้มาก ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการเรียนการสอน มีดังน้ี 
ด้านการเรียนการสอน x̅ S.D. การน าไปใช้ 
1. หลักสูตรเน้นการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

3.891 0.250 มาก 

2. หลักสูตรเน้นการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.263 0.325 ปานกลาง 

3. หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนฝึกการปฏิบัติจริง ทดลอง 
และท างานจริง (สหกิจศึกษา) เรียนรู้จากประสบการณ์ และสามารถ
แก้ไขปัญหา 

4.322 0.349 มาก 

4. เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน STEM 4.081 0.388 มาก 

5. เน้นการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งปรับตามบริบทของผู้เรียน 

4.544 0.203 มากที่สุด 

รวม 4.022 0.367 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าด้านการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งปรับตามบริบทของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.544 S.D. 0.203) โดยมีการน าไปใช้
มากที่สุด รองมาคือ หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนฝึกการปฏิบัติจริง ทดลอง และท างานจริง (สหกิจศึกษา) เรียนรู้
จากประสบการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.322 S.D. 0.349) โดยมีการน าไปใช้มาก และเน้นการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน STEM มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.081 S.D. 0.388) โดยมีการน าไปใช้มาก ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีดังนี ้
ด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย x̅ S.D. การน าไปใช้ 
1. การจัดหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 4.351 0.396 มาก 

2. การจัดหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

4.853 0.234 มากที่สุด 

3. การจัดหลักสูตรและรายวิชาที่ เน้นการบูรณาการหลักสูตร 
กระบวนการสอนเข้าด้วยกัน 

4.671 0.273 มากที่สุด 

4. การจัดหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการผลิตร่วม 

4.753 0.232 มากที่สุด 

5. การจัดหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 4.241 0.356 มาก 

6. การจัดหลักสูตรที่เน้นเฉพาะรายวิชา หรือหลักสูตรระยะสั้น 4.368 0.361 มาก 

7. การจัดหลักสูตรส าหรับบุคลากรที่เน้นการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 

4.563 0.288 มากที่สุด 

8. การจัดหลักสูตรที่มีการเช่ือมโยงผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึง
อุดมศึกษา 

4.692 0.231 มากที่สุด 

9. การจัดหลักสูตรหรือการพัฒนาการจัดตั้งศูนย์วิจัยฝึกอบรมและ
บริการวิชาการ 

4.453 0.211 มาก 

10. การจัดหลักสูตรที่เน้นปรับเนื้อหากระบวนการทันต่อความต้องการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

4.751 0.325 มากที่สุด 

รวม 4.570 0.217 มากที่สุด 

N=120 

N=120 
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จากตารางที่ 4 พบว่าด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นการจัดหลักสูตรที่
เน้นผู้เรียนปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.853 S.D. 0.234) โดยมีการน าไปใช้มาก
ที่สุด รองมาคือ การจัดหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการผลิตร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(x̅ = 4.753 S.D. 0.232) โดยมีการน าไปใช้มากที่สุด และ การจัดการหลักสูตรที่เน้นการปรบัเนื้อหากระบวนการทันสมัยตอ่ความ
ต้องการของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.751 S.D. 0.325) โดยมีการน าไปใช้
มากที่สุด ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีดังนี้  
ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ x̅ S.D. การน าไปใช้ 
1. การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้เรียนและหลักสูตร 

4.351 0.355 มาก 

2. หลักสูตรการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนได้ศึกษาและค้นคว้า พร้อมใช้
สิ่งสนับสนุนความต้องการ 

4.482 0.304 มาก 

3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผนวก
กับการเรียนการสอน 

4.561 0.250 มากที่สุด 

4. สิ่งสนับสนุนเน้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาและค้นคว้าพร้อม
จัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

3.923 0.361 มาก 

5. การจัดการเรียนรู้พร้อมการส่งเสริมสนับสนุนและจัดสิ่งสนับสนุนตาม
ความต้องการของผู้เรียน 

4.122 0.273 มาก 

รวม 4.287 0.203 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเด็นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน ผนวกกับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.561 S.D. 0.250) โดยมีการน าไปใช้มากที่สุด รองลงมาคือ 
หลักสูตรการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนได้ศึกษาและค้นคว้า พร้อมใช้สิ่งสนับสนุนความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.482 

S.D. 0.304) โดยมีการน าไปใช้มาก และ การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและหลกัสตูร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.351 S.D. 0.355) โดยมีการน าไปใช้มาก ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา มีดังนี้  
ด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา x̅ S.D. การน าไปใช้ 
1. การบริหารงานตามเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ ที่องค์กรก าหนดพร้อม

ทั้งการบริหารและการปรับปรุงผลด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4.452 0.269 มาก 

2. บริหารงานโดยการสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานเพื่อตอบสนอง
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา 

4.673 0.195 มากที่สุด 

3. สร้างสภาพแวดล้อมและสร้างนวัตกรรมการบริหารงานพร้อมทั้งการ
บริหารงานความเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุน 

3.961 0.243 มาก 

4. ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมการบริหารงาน ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดและน าไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.090 0.183 มาก 

5. บริหารงานเพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน 
พร้อมการก าหนดเรื่องที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 

4.355 0.173 มาก 

รวม 4.306 0.288 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่าด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา ประเด็นบริหารงานโดยการสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารงานเพื่อตอบสนองผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.673 S.D. 0.195) โดยมี
การน าไปใช้มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารงานตามเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ ที่องค์กรก าหนดพร้อมทั้งการบริหารและการ

N=120 

N=120 
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ปรับปรุงผลด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.452 S.D. 0.269) โดยมีการน าไปใช้มาก และ บริหารงานเพื่อ
มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน พร้อมการก าหนดเรื่องที่จ าเป็นต้องด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.355 

S.D. 0.173) โดยมีการน าไปใช้มาก ตามล าดับ 
 
 2. ผลการวิเคราะห์สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษา และผู้แทนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา ต่อรูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง และการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
 จากประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษา และผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการจัดการศึกษาจาก 3 กลุ่มตัวแทนคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    ศูนย์การจัด
การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
  2.1 ด้านรูปแบบระบบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกที่ตั้ง 

  ผลการจากการสัมภาษณ์พบว่ารูปแบบการจัดการศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง จังหวัดนครนายก เน้นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะครูปฐมวัย นักศึกษาที่เข้า
ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครนายก จะต้องอยู่ประจ า เพื่อจะได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตในการต่อไปในอนาคตเมื่อส าเร็จ
การศึกษา จะต้องไปใช้ในการด ารงชีวิต หลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรด้านครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครนายก ยังเน้นการเช่ือมโยงหลักสูตรระดับโดยการศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ผ่านจุดเน้นท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญตามศาสตร์ โดยเฉพาะการบริการด้านธุรกิจด้านบริการ การจัด
เลี้ยง โดยเฉพาะคุณลักษณะเด่นของสวนดุสิต คือ โรงเรียนการเรือน และอุนบาลลออุทิศ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ อดีต
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนการเรียนการสอนของสวนดุสิต
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งสุพรรณบุร ีเป็นสถานท่ีแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ได้มีมติขยายพื้นที่
การจัดการศึกษา โดยในช่วงแรกจัดการศึกษาของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการเรียนการการ
สอนเน้นที่นักศึกษาจะต้องอยู่ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ร่วมกับชุมชน โรงเรียน จังหวัด ท้องถิ่นและเอกชน กิจกรรมของ
หลักสูตรในการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนเชื่อมโยงกับสาขาวิชา 

  2.2 ด้านการเรียนการสอน 

  ความแตกต่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เน้นการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร ตามความต้องการของท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบนฐานแห่งภูมิปัญญา ส่วนมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นของสถาบันการศึกษา คือเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิตสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาชีพ ส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่เป็นบัณฑิตความเป็นสวนดุสิต โดยเฉพาะโรงเรียนการ
เรือนและด้านการอาชีพ 

  2.3 ด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก มีหลักสูตร
เช่ือมโยงด้านความเช่ียวชาญของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชา
ด้านปฐมวัย การเรียนการสอนการการฝึกฝนความเป็นครู ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้งจังหวัดนครนายก เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรตามความต้องการของประเทศ และบริการธุรกิจ ธุรกิจ
การบิน พร้อมการท่องเที่ยวการโรงแรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากเป็นพิเศษ ส่วนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษมจัดหลักสูตรตาม ความต้องการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานแห่งภูมิปัญญา 

  2.4 ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  จัดให้มีระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยเฉพาะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบถ้วน เหมาะสมสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
หอสมุด อุปกรณ์การสืบค้นคว้าทางด้านวิชาการ 

  2.5 ด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา 

  ด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา สามารถกล่าวร่วมได้ว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยในการ
ก ากับของรัฐ) การบริหารงานผู้บริหารงานจะต้องด าเนินการในการแสวงหารายได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเหลือตัวเอง ซึ่ง
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กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย คือ การผลิตข้าว ขนมอบ อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกิจกรรมสัทนาการ 
โดยแตกต่างกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่จะต้องด าเนินการบริหาร และพัฒนาระบบตามที่โครงสร้างองค์กร งบประมาณ คุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร กระบวนการเรียนการสอนท าให้เกิดความล่าช้าของการบริหารงาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของ

มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พบว่า ด้านหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.570 S.D. 0.625) โดยมีการน าไปใช้มากที่สุด รองลงมาคือด้านระบบการบริหารงานสถานศึกษา (x ̅ = 4.306 

S.D. 0.579) โดยมีการน าไปใช้มาก และด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̅ = 4.287 S.D. 0.629) โดยมีการ
น าไปใช้มาก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ หลักสูตรที่จะเปิดการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
ควรจะต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส าคัญเพราะเนื่องจากเหตุผลด้านหลักสูตรการจัด
หลักสูตร เมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามตลาดแรงงานของประเทศ พร้อมทั้งหลักสูตรควรที่จะต้องเพิ่มหรือเน้นความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการผลิตร่วมบัณฑิต ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้องให้
ความส าคัญหลักสูตรที่มีการบรูณาการร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
2. ผลการวิเคราะห์สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษา และผู้แทนผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา ต่อรูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็นของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญ ในการที่สถาบันการศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุง หรือบูรณาการอง ค์
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งหลักสูตรควรที่จะต้อง
เพิ่มหรือเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการผลิตร่วมบัณฑิต            ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถาบันการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญหลักสูตรที่มีการบรูณาการร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 

 

กระบวนการ Process  

 

คน (Person) 
 

หลักสูตร 

 

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับการจัด

การศึกษานอกสถานท่ีตัง้ และการ

จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ภาครัฐ 

(ราชการ) 
ภาคธุรกิจ 

(เอกชน) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัด
การศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากกว่านี้ หรือควรมีการจัดท าเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ที่มี
ความคิดที่แตกต่างได้มีการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย 

 2. รูปแบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากที่เป็นระบบหลักของการจัดการศึกษา ควรศึกษาเพิ่มเติมประเด็น
อื่นๆ รูปแบบอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน มุ่งศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปรญิญา
ตรีของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณมี
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการวิเคร าะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยรวบรวม คัดเลือก และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผล
การศึกษาพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวมของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ในระดับมาก (X̄=3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( X̄=4.01) ซึ่งบัณฑิตและนักศึกษาโดยส่วน
ใหญ่ มีจุดแข็งในเรื่องการประพฤติตนด้วยความขยันอุตสาหะ มีน้ าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น และควรพัฒนาเรื่องความตรงต่อ
เวลา รองลงมาคือด้านทักษะทางปัญญา (X̄=3.98) ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ และควรพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X̄=3.95) ซึ่งบัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้ได้ดี และควรเสริมสร้างทักษะในการ
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel และด้านความรู้และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน (X̄=3.93) ซึ่งในด้านความรู้บัณฑิตมีความรู้รอบตัว ใฝ่เรียนรู้ และควรเสริมทักษะการใช้ความรู้ภาษาต่างประเทศ และ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตจะมีอัธยาศัยดี และนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ และควรมีการ
พัฒนาเรื่องของการท างานเป็นทีมและเสริมสร้างภาวะผู้น ามากขึ้น 

ค าส าคัญ: คุณลักษณะของบัณฑิต, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ, รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
This study was mixed research. The purpose of this study was to explore the characteristics of 

graduates according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd) in Public 
Adminiatration, Dhonburi Rajabhat University. The sample size of this study was 230 students. The 
quantitative research instrument was the 5 rating scale questionnaire and qualitative research was interviews 
and group discussions. The statistics analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation and 
Content Analysis. The results of this study showed that the overall characteristics of Public Administration 
graduates according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd) was at a high level 
(X̄=3.96). The highest level was ethics and moral (X̄=4.01) Most graduates and students Have a strong point 
in conducting with diligence Generous, generous, helping others and should develop on time. The second 
one was cognitive skills (X̄=3.98) Most are creative. And with ingenious ability to solve problems and should 
develop systematic thinking. The third rank was of numerical analytical, communication and information 
technology skills ( X̄=3.95)  Graduates can use technology to communicate and search for knowledge. And 
should enhance skills in using Microsoft Excel. The fourth rank were knowledge and interpersonal skills and 
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responsibility ( X̄= 3. 93)  In terms of knowledge, graduates have knowledge around learning and should 
enhance skills in using foreign language knowledge. And interpersonal skills and responsibility, the graduates 
are good-natured. And humble to adults and should develop the matter of teamwork and strengthen 
leadership.  
Keywords: Characteristics of Graduates, Qualifications Framework, Public Administration 
 

บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสริมการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF : HEd หรือ 
Thai Qualifications Framework for Higher Education) เพื่อเป็นเครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ บัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม 
ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเช่ือมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนา ว่า
มีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ.2557 ได้มีการก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ส านัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2557) โดยก าหนดไว้ในองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรคือ องค์ประกอบที่ 
2 บัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาผลการเรยีนรู้
ของบัณฑิต ทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ในการท างานและประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอื่น ๆ ใน
การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อยา่งมีความสขุ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรได้มีส่วนรว่มก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิไว้เป็นหลัก เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมี
คุณภาพ เพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่สังคมในด้านคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิที่บัณฑิตพึงมีหลังจากส าเร็จการศึกษาให้มี
คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ปัจจุบันมี
จ านวนนักศึกษามากกว่า 500 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560) 
ซึ่งในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ฯ จะมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและสร้างฐานความรู้เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการแข่งขัน มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีการวางแผนหลักสูตรเพ่ือสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ให้บัณฑิตมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการประกอบ
อาชีพในอนาคต ดังนั้น หลักสูตร ฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพบัณฑิต จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
และพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่
มุ่งให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่สอดรับกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้  

ดังนั้น การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะท าให้ได้รับข้อมูลตามสภาพจริง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และพัฒนาจุด
ที่ควรปรับปรุง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการหลักสูตรในแนวทางที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และเพ่ือทวนสอบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด ซึ่งแสดงถึงความมีคุณภาพ มีมาตรฐานของกระบวนการ
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ผลิตบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้จะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF และบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ใน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเด็นการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านความรู้  
 3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านทักษะทางปัญญา  
 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ  
 5. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ร่วมกัน ดังนี ้
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อมุ่งส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณลกัษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 (เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 นับกลับกัน) 
จ านวน 539 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนประชากรที่แน่นอนของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, T., 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หน้า 45)  

n = 539 
1+ 539 (0.05)2 

n = 229.61 = 230 คน 

จากการค านวณจะได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 230 คน หลังจากนั้นน ามาค านวณเพื่อหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละชั้นปี โดยได้จ านวนดังน้ี ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 58 คน, ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 58 คน, ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 57 คน, ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 57 คน 
รวมทั้งสิ้น 230 คน  

เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นเพื่อวัด
ระดับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558  

ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List)  
  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 โดยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของ Likert มี 5 ระดับให้เลือกตอบตามระดับ
ความคิดเห็น ซึ่งมีน้ าหนักของคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

   มากที่สุด   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

   มาก    ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

   ปานกลาง  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

   น้อย    ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

   น้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากบั 1 

 ซึ่งมขีั้นตอนการสร้างเครื่องมือและทดสอบคุณภาพเครือ่งมือประเภทแบบสอบถาม ดังนี้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2552 คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปรญิญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากนั้นสร้างแบบสอบถามฉบับร่างขึ้น และน าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอนใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และ
ความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นน าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.80 – 1.00 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรงุ
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) แล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 แล้วจึงน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) เพื่อ
อธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไป และวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

   4.51 – 5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50  หมายถึง มาก 

   2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง 

   1.51 – 2.50  หมายถึง น้อย 

   1.00 – 1.50  หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับ
การสัมภาษณ์โดยใช้เแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structural Interview) กับผู้บริหารหรือประธานหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และใช้
วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้ไปเป็นตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
และคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้บริหาร/อาจารย์ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่างๆ ผู้วิจัยจะนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง รวมทั้งใช้วิธีการสอบถามโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ เพิ่มเติมด้วย และ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยรวบรวม คัดเลือก และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอ
ในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา มุ่งศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับ
ปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบต่างๆ  

2. ขอบเขตเชิงระยะเวลา ในช่วงเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2560 

3. ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้
บัณฑิตจากสถานประกอบการต่างๆ  
  

ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n = 230) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 
105 
125 

 
45.7 

54.3 

รวม 230 100.0 

อาย ุ

       18 ปี 

       19 ปี 
       20 ปี 
       21 ปี 

       22 ปี 

       23 ปีขึ้นไป 

 
28 
40 
38 
46 
54 
24 

 
12.2 

17.4 

16.5 

20.0 

23.5 

10.4 

รวม 230 100.0 

ระดับชั้นปีท่ีศึกษา  
49 

 

คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
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       นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

       นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

       นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

       นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

59 
59 
63 

21.3 

25.7 

25.7 

27.3 
รวม 230 100.0 

จากตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือ ร้อยละ 54.3 และเพศชาย ร้อยละ 45.7 มีอายุ 22 ปีมากที่สุด ร้อยละ 23.5 รองลงมามีอายุ 21 ปี 
ร้อยละ 20.0 อายุ 19 ปี  ร้อยละ 17.4 อายุ 20 ปี ร้อยละ 16.5 อายุ 18 ปี ร้อยละ 12.2 และมีอายุ 23 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.4 
เป็นนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมากท่ีสุด ร้อยละ 27.3 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 25.7 เท่ากัน และเป็นนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 21.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับ และการจัดอันดับ ความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (n = 230) 

คุณลักษณะของบัณฑิต X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.01 .69 มาก 1 
ด้านความรู้ 3.93 .67 มาก 4 
ด้านทักษะทางปัญญา 3.98 .65 มาก 2 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.93 .71 มาก 4 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.95 .74 มาก 3 

ภาพรวม 3.96 .55 มาก - 
 
จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X̄=3.96) โดยมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (X̄=4.01) รองลงมาคือด้านทักษะทางปัญญา (X̄=3.98) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̄=3.95) และด้านความรู้และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.93) ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก (X̄=4.01) ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มร่วมกันของ
ผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ที่พบว่า บัณฑิตและนักศึกษาโดยส่วนใหญ ่มจีดุ
แข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องการประพฤติตนด้วยความขยันอุตสาหะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น 
นอกจากนี้ นักศึกษายังปรับวิถีชีวิตอยู่ภายใต้ความหลากหลายของสังคมในมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงค่านิยมพื้ นฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเช้ือชาติ ความแตกต่างของภูมิหลังของนักศึกษาแต่ละคน 
ส่วนการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พบว่า นักศึกษาจะมีคติพจน์ประจ าใจของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ว่า “คิดบวก พูดบวก ท าได้” ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมทั้งทางกาย วาจา และ
ใจ และในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจุดเด่นคือ ความมีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีน้ าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความสละ และลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของบัณฑิตของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คือ การไม่เกี่ยงงาน เมื่อได้รับมอบหมายงานใดมาบัณฑิตก็จะเต็มใจท าเสมอแม้จะงานท่ีไมเ่คยท า
ก็ตาม 

 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้าน
ทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก (X̄=3.98) ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐ
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ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่มีจุดเด่นด้านทักษะทางปัญญา คือ ส่วนใหญ่มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งคณาจารย์มีความเห็นตรงกันว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างน่าพอใจภายใต้สถานการณ์จ าลอง อีกทั้งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงาน
มาแล้วนั้น จะมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่านักศึกษารุ่นน้องที่ยังไม่ได้ฝึกงาน ส่วนการสนทนากลุ่มกับ
บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนั้น พบว่า จุดเด่นในด้านนี้คือ การมีความคิดเชิงบวก และ
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ในการแก้ไขปัญหาได้ เพราะนักศึกษาได้ถูกฝึกฝนให้ท างานอยู่ในสถานการณ์จริง
ที่ล้วนแต่สามารถเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง ตนเองจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณมาก
ขึ้น และรู้จักมีความคิดเชิงบวกมากขึ้น เพราะความคิดเชิงบวกจะท าให้ตนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสติ สามารถท าเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ส่วนการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปฏิภาณไหวพริบ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานค่อนข้างมาก  
 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อยู่ในระดับมาก (X̄=3.95) ซึ่งสอดคล้องกับการ
สนทนากลุ่มของผู้บริหารและคณาจารย์ที่พบว่า บัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รู้จักสนใจแสวงหาความรู้
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้เพื่อปรับใช้ในการเรียนและการท างานได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสาขาวิชา ฯ จะเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยไม่จ ากัดสื่อในการค้นหา โดยนักศึกษาสามารถค้นหาได้
จากหนังสือ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกทั้งจุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติง่าย ๆ 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ซึ่งจะเห็นได้จากหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดรายวิชาเกี่ยวกับการค านวณขั้นพื้นฐานไว้
จ านวนหนึ่ง ซึ่งเพียงพอจะท าให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและไม่กลัวการค านวณ ซึ่งนักศึกษาจ านวนหนึ่งได้มีทักษะในการ
ค านวณมากข้ึน โดยบางส่วนสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติหรือโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการค านวณได้ ส่วนบัณฑิต
ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้ความคิดเห็นตรงกันว่ามีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาได้ดี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คณาจารย์ ฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการ
ค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย และทุกรายวิชามีการฝึกทักษะในการสื่อสารโดยการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ซึ่งท าให้บัณฑิตและ
นักศึกษาได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาบางส่วนให้ความเห็นว่า ตนเองสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานได้ แต่มีจุดที่ควรพัฒนาอยู่ที่การใช้สื่อในการน าเสนอซึ่งตัวนักศึ กษาให้
ความเห็นว่า ตนเองยังไม่สามารถใช้สื่อในการน าเสนองานได้ดีนัก ในส่วนนี้จึงประสงค์ให้สาขาวิชา ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้
เพิ่มขึ้น และผู้ใช้บัณฑิตได้มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า บัณฑิต ฯ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีและสนใจแสวงหา
ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้เพื่อปรับใช้ในการท างานได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ บัณฑิต ฯ ส่วนมากมีความรู้ความสามารถในใช้เครื่องมืออุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ได้อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่บัณฑิต ฯ เหล่านี้ ได้ผ่านประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนก่อนจบการศึกษา จึงท าให้มีทักษะเหล่านี้ติดตัวมา  

นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้าน
ความรู้ อยู่ในระดับมาก ( X̄=3.93) ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้บริหารและอาจารย์ที่พบว่า นักศึกษาจะมี
ความรู้รอบตัว รู้ทันสถานการณ์และใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งคณาจารย์เห็นตรงกันว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่หลักสูตรต้องการ
สร้างนักจัดการแบบทั่วไป (generalist) ไม่เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง เช่น ด้านการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งการไม่เจาะจงเช่นนี้ท าให้มีความยืดหยุ่นต่อการจบไปมีงานท าได้กว้างขวางกว่า อีกทั้งท าให้นักศึกษาเลือกที่จะ
ค้นคว้าในประเด็นที่ตนเองสนใจเฉพาะได้มากขึ้น เพราะนักศึกษารวมทั้งบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่จบการศึกษานั้น แต่ละคนมีความสนใจและความถนัดที่หลากหลาย บางคนสนใจเรื่องของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ก็จะใฝ่รู้ เรื่องการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์หรืองานบุคคล
ค่อนข้างมาก และมีบัณฑิตจ านวนหนึ่งที่ได้งานท าในสถานประกอบการต่าง ๆ ในต าแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคล ซึ่งบัณฑิต
เหล่านี้ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริงให้แก่รุ่นน้องอีกด้วย รวมถึงบัณฑิตจ านวนหนึ่งได้ท างาน
ในหน่วยงานราชการ และมีบัณฑิตจ านวนไม่น้อยที่ได้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งส่วนมากเป็นกิจการดั้งเดิมของครอบครัว ซึ่ง
บัณฑิตก็ได้น าความรู้ทางการบริหารจัดการไปช่วยในการบริหารกิจการของตนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จากการสนทนา
กลุ่มของคณาจารย์นั้น ได้มีข้อสังเกตร่วมกันประการหนึ่งว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จ านวนหนึ่งให้ความสนใจ
เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมืองค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความสนใจเดิมก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ท าให้
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นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับบางรายวิชาที่ตนเองสนใจและใฝ่รู้เรื่องนั้น ๆ มากกว่ารายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร 
ส่วนการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับบัณฑิตของสาขาวิชา ฯ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีจุดเด่นที่ความสนใจใฝ่รู้เรื่องที่
ตนเองสนใจเพิ่มเติมจากในห้องเรียน ซึ่งท าให้นักศึกษาจ านวนหนึ่งตระหนักรู้ว่าตนเองมีความชอบหรือถนัดในเรื่องใดเป็น
พิเศษ โดยพิจารณาจากเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา ซึ่งหากพบว่าตนเองมีความสนใจก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้น และค้นคว้า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ นักศึกษาและบัณฑิตจ านวนหนึ่งมีความเห็นตรงกันว่า ตนเองสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ริง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ 
ส่วนจุดที่ควรพัฒนาด้านความรู้ คือ นักศึกษาจ านวนมากมีข้อด้อยตรงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันมีความส าคัญมาก 
ท าให้โอกาสในการได้งานท าบางประเภทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมีน้อยลง และในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความรู้รอบตัวและใฝ่เรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี และปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จุดที่ควรพัฒนาบัณฑิต ฯ คือ เพิ่มองค์ความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยส่วนมากบัณฑิตจะสามารถแปลภาษาอังกฤษได้เพียงบางค า
เท่านั้น และยังไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคในภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ให้ตรงกับ
ลักษณะงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้  
 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (X̄=3.93) ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มของผู้บรหิาร
และคณาจารย์ ที่พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่เป็นจุดเด่นเป็นอย่าง
มาก คือ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ส่วนจุดที่ควรมีการพัฒนาคือการท างานเป็นทีม ซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่า 
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่จะท างานร่วมกันกับบุคคลที่ตนเองมีความคุ้นเคยและสนิทสนมเท่านั้น หากบางครั้งต้องท างานร่วมกับ
บุคคลอื่น ๆ ท่ีไม่มีความคุ้นเคย นักศึกษาจะมีความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์อยู่บ้าง ดังนั้น คณาจารย์ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีมมากขึ้น เช่น การท ากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียน และระหว่างช้ันเรียน เพื่อเส ริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้มากขึ้น มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะแค่กลุ่มของตนเท่านั้น ในส่วนของการสนทนากลุ่มของบัณฑิต
ได้ให้ความเห็นว่า การที่พวกเขาได้อยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีการแข่งขันกันไม่มากนัก ท าให้ตนมี
ความสุขกับการเรียนมากกว่า และสามารถรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนเองได้ แต่ทั้งนี้ นักศึกษาได้มีความเห็นร่วมกันถึงจุดที่
ควรพัฒนาในด้านนี้ คือ เรื่องของภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งมีเพียงนักศึกษาส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ซึ่ง
นักศึกษาต้องการให้สาขาวิชา ฯ ให้ความส าคัญในส่วนมากขึ้นโดยมีกิจกรรมการฝึกให้แสดงภาวะผู้น าและกล้าแสดงความ
คิดเห็นต่อสาธารณะมากขึ้น และผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ความเห็นว่า บัณฑิตสามารถประสานงานได้เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิ 
ส่วนจุดที่ควรพัฒนาคือ เรื่องการเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝึกท างานเป็นหมู่คณะ และควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้รอบ
ด้านทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน น าไปสู่ความมีภาวะผู้น าเพื่อเกิดความก้าวหน้าในการท างาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X̄=3.96) โดยมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (X̄=4.01) ซึ่งบัณฑิตและนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ มีจุดแข็งในเรื่องการประพฤติตนด้วยความขยันอุตสาหะ มีน้ าใจ
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนจุดที่ควรพัฒนาเรื่อง ความตรงต่อเวลา ด้านทักษะทางปัญญา (X̄=3.98) ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดบวก และมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนจุดที่ควรพัฒนา คือ การพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ
สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความสามารถในการวางแผน
และการตัดสินใจปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X̄=3.95) ซึ่งจุดเด่นของบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คือ รู้จักสนใจแสวงหาความรู้ทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้เพื่อปรับใช้ในการเรียนและการท างานได้เป็น
อย่างดี ส่วนจุดที่ควรพัฒนา คือ ยังขาดทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส าคัญเพื่อช่วยในการ
ค านวณและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้านความรู้และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.93) ตามล าดับ ซึ่ง คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มี
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จุดเด่นด้านความรู้ คือ มีความรู้รอบตัว รู้ทันสถานการณ์และใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิต คือ การเพิ่ม
องค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานกับสถานประกอบการภาคเอกชน จะใช้ความรู้
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น และคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่เป็นจุดเด่นเป็นอย่างมาก คือ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และนอบน้อม
ต่อผู้ใหญ่ และมีการปรับตัวได้เป็นอย่างดี ส่วนจุดที่ควรมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก คือ การท างานเป็นทีม และเรื่องของภาวะ
ผู้น า (Leadership) ซึ่งต้องให้ความส าคัญในส่วนมากขึ้นโดยมีกิจกรรมการฝึกให้แสดงภาวะผู้น าและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อ
สาธารณะมากข้ึน  

ซึ่งผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตของของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนั้น บัณฑิตจึงมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมานพร รูปใหญ่ (2555) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย
บูรพา คณะแพทยศาสตร์ (2554) พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ระดับมากที่สุด คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (4.77) แสดงว่าผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญของคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้คุณธรรมจริยธรรม
นั้นเป็นสิ่งส าคัญในคุณลักษณะของนักจัดการภาครัฐท่ีต้องมีธรรมาภิบาลไม่ต่างจากบัณฑิตแพทย์ 

ด้านความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นในการท างาน ซึ่งบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์เป็นอย่างดี ท าให้เป็นผู้มีความรู้ในสาขาที่
ศึกษา และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ดังนั้น ในด้านความรู้ บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมานพร รูปใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.34 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ (2559)  

ด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิตได้รับการฝึกฝนในการใช้ทักษะทางปัญญา เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ได้ ดังนั้นในด้านนี้บัณฑิตจะมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมานพร รูปใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นจากกลุ่มบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย4.31 และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของกฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พึงประสงค์ 5 ด้าน จากนักศึกษาฝึกงานท่ีสถานประกอบการมี
ความต้องการในด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.29 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เนื่องจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีมีจ านวนอาจารย์และนักศึกษาไม่มากจนเกินไป เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน มีวัฒนธรรมรุ่นพ่ีรุ่นน้อง อีกทั้งมีความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ดังนั้น เมื่อบัณฑิตจบไปท างาน ท าให้สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิมานพร รูปใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นจากกลุ่มบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.45 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พึงประสงค์ 5 ด้าน จากนักศึกษาฝึกงานที่
สถานประกอบการมีความต้องการมากท่ีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
3.77 
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการฝึกให้บัณฑิตรู้จักใช้ตรรกะ
ทางคณิตศาสตร์ รู้จักการคิดวิเคราะห์ และสามารถสื่อสารกับคนในองค์การได้ อีกทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่การท างานได้ ซึ่งด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บัณฑิตมีคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมานพร รูปใหญ่ 
(2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณ
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็น
จากกลุ่มบัณฑิต ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนความคิดเห็น
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.17 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ พบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พึงประสงค์ 5 ด้าน จากนักศึกษาฝึกงานท่ีสถานประกอบการมี
ความต้องการในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.43  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในหลักสูตรเน้นการสอนแบบบรรยาย ดังนั้นควรเสริมกิจกรรรมในทางปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ อาทิเช่น วิชาประชาสังคมไทย ควรให้นักศึกษาลงพื้นที่จริงท าให้เข้าใจบริบทอันน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ได้ 
 2. นักศึกษายังขาดทักษะในการใช้โปรแกรมที่ส าคัญเพื่อช่วยในการค านวณและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และ
ขาดทักษะในการใช้ภาษาฯ จึงควรจัดอบรมการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาให้กับนักศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งสอดแทรกเข้า
ไปในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร 
 3.  จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องของภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งมีเพียงนักศึกษาส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น า ควรให้นักศึกษาฝึกภาวะผู้น าโดยการให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยการสลับสับเปลี่ยนการ
เป็นผู้น าในตะละกิจกรรมด้วย 
 4. การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีลักษณะงานวิจัยแบบ วิจัยพัฒนา (R&D) ที่ประสานความร่วมมือระหว่าง หลักสูตรฯ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐและเอกชนร่วมด้วย  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะเท้า ความรู้ในการดูแลเท้าและพฤติกรรม

การดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ที่อยู่ในเขตต าบลต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 140 คน ที่ได้จากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมนสภาวะเท้า แบบทดสอบความรู้ในการดูแลเท้า มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.78 และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลเท้า มีค่าความเช่ือมั่น 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีสภาวะเท้าที่มีความเสี่ยงระดับต่ า  ร้อยละ 48.0                    
มีความเสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 32.1 มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 12.1 และมีความเสี่ยงสูงมาก ร้อยละ 7.1 ระดับความรู้ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ เรื่อง การดูแลเท้า อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 67.9 ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.6 และ
ระดับต่ า ร้อยละ 8.6 ส าหรับพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีพฤติกรรมการดูแลเท้า 
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 48.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.9 และระดับต่ า ร้อยละ 3.69  
ค าส าคัญ: สภาวะเท้า, พฤติกรรมการดูแลเท้า, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
 

ABSTRACT 
 This research is a descriptive research aimed to study foot condition,  knowledge and foot care 
behavior among diabetes mellitus patients in Wangnamrat sub-district,  Phisalee district, Nakhon Sawan 
province. The sample were 140 patients with diabetes mellitus determinate by purprosive sampling. The 
Research tools were foot condition test,  knowledge test and foot care behavior questionnaire which 
investigated by qualified committees with reliability 0.78 and 0.86, respectively. Statistical analysis was 
performed by computer program using frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The research found that diabetic patients who are sample have foot condition low risk 48.0%, with 
a moderate risk 32.1%, with a high risk 12.1% and a very high risk 7.1%. The level of knowledge of diabetic 
patients was at a high level 67.9%, moderate level 23.6% and low level 8.6%. Foot care behavior of diabetic 
patients who are sample found that they have foot care behavior at              a high level 48.6%, moderate 
level 47.9% and low level 3.69% 
Keywords: foot condition, foot care behavior, diabetic patients 
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บทน า 
  เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อและเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขที่นับวันจะมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีปัจจัยสนับสนุนด้านพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม การ
เพิ่มขึ้นของโรคอ้วน การขาดการออกก าลังกาย ภาวะเครียด ประกอบด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ช่วยให้
คนมีอายุยืนยาวขึ้นซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่าปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานทั่วโลกอย่างน้อย 151 ล้านคน และ
จะเพิ่มขึ้นเป็น 221 ล้านคนในปี ค.ศ.2010 และเพิ่มเป็น 300 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2025 ส าหรับในทวีปเอเชีย มีประชากรที่เป็น
เบาหวานประมาณ 82 ล้านคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการเพิ่มที่สูงที่สุดเกิดขึ้นในประเทศแถบเอเชีย ส าหรับประเทศไทยและ
ประเทศทางแถบเอเชียผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 99 เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่ (เทพ หิมะทองค า, 
2548) 
 ความผิดปกติของเท้าจากโรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญอย่างยิ่งโดยเกิดจาก  การเสื่อมของระบบ
ประสาทท าให้อัตราความเร็วการน าสัญญาณประสาทลดลง ความไวของผิวหนังต่อการรับรู้สัมผัสลดลงหรือหายไปซึ่งการเสื่อม
ของหลอดเลือดและเส้นประสาทมักปรากฏอาการมากที่เท้าท าให้การรับความรู้สึกบริเวณเท้าลดลง  มีอาการชาเท้า  
โรคเบาหวานและผู้เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลที่เท้าร้อยละ 15 ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต (เพ็ญศรี  ควรนิยม, 2549)   

 จากการศึกษาของสายฝน  ม่วงคุ้ม (2547) ในผู้ป่วยเบาหวานจ านวน  370 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                     
มีสภาวะเท้าผิดปกติทั้งสองข้างร้อยละ  88.6 และส่วนใหญ่มีความผิดปกติระบบประสาทของเท้าทั้งสองข้างร้อยละ 83.5 

รองลงมาคือ ระบบไหลเวียนของเลือด ร้อยละ 53.5  และผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวานที่นอนรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐท่ัวประเทศ จ านวน  299 ราย  พบว่า อาการส าคัญอันดับ 1 ที่น าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลคือการเป็นแผล
ที่เท้า  คิดเป็นร้อยละ  29  ของภาวะแทรกซ้อนท้ังหมด จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เท้าของผู้เป็นเบาหวานต้องการการ
ดูแลมากกว่าเท้าของคนปกติทั่วไป (American  Diabetes  Association,1997) กล่าวว่า การใส่ใจดูแลรักษาเท้าอย่างดีสามารถลด
อัตราการถูกตัดขาได้ถึงร้อยละ 50 และผู้ให้บริการสุขภาพต้องตรวจเท้าของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างละเอียด อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง                                   

จากการศึกษาน าร่อง (Pilot study) โดยทีมผู้วิจัยเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการดูแลเท้าที่เหมาะสมโดยการสัมภาษณ์
ผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาดิน จ านวน  10 ราย เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลเท้าของตนเองเช่น 

การตัดเล็บ การเลือกซื้อรองเท้าและการท าความสะอาดแผล  พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกือบทุกราย             มีพฤติกรรมที่
ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานจะตัดเล็บโดยตัดมุมเล็บรวมทั้งขอบเนื้อด้านข้างด้วยและจะเลือกซื้อ
รองเท้าที่ท ามาจากพลาสติกหรือยาง ส่วนการท าแผลจะใช้แอลกอฮอล์ล้างแผล  เป็นต้น  จะเห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่
ให้บริการนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาดิน มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดขาไปแล้ว จ านวน 2 ราย ประกอบกับผู้ป่วยในเขตพื้นที่นี้ขาด
ความรู้และทักษะในการดูแลเท้าที่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรักษาพยาบาล              ขอสถานบริการสาธารณสุขใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดโดยให้ความสนใจเกี่ยวกับการรับประทาน การควบคุม
อาหาร และการปรับขนาดยา มากกว่าเรื่องอื่นๆ ส่วนการดูแลเท้ามักกล่าวถึงหรือ ให้ความส าคัญน้อยเกินไป อีกทั้งยังไม่มีการ
ตรวจเท้าเพื่อประเมินระบบประสาท ระบบหลอดเลือด ผิวหนังและเล็บให้กับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าค่อนข้างมาก  
 จากปัญหาการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานยังไม่ได้ให้ความส าคัญ คณะผู้วิจัยในฐานะที่ผลิตบุคลากร
สาธารณสุขที่มีบทบาทต่อการดูแลสุขภาพประชาชนแต่ละครอบครัวให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างได้มาตรฐานตามหลัก
วิชาการที่ถูกต้อง จึงตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเท้า รวมถึง
สภาวะเท้าของผู้ป่วยเบาหวานโดยมุ่งหวังว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนารูปแบบการดูแลเท้า
ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเท้าและ
การเกิดแผลที่เท้าตั้งแต่ระยะแรก เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาวะเท้า ความรู้ในการดูแลเท้าและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต าบลวังน้ าลัด 
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะเท้า ความรู้ในการดูแลเท้าและพฤติกรรม
การดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  

ประชากรในครั้งนี้เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 198 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 140 คน ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้
เกณฑ์คัดเข้า ซึ่งประกอบไปด้วย 1) เป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี 2) มีสติสัมปชัญญะ สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ และ 3) ยินดีให้ความร่วมตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบประเมินสภาวะเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์
มาจากแบบประเมินสภาวะเท้าของคลินิกดูแลเท้าแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ของ Foot Care Clinic University Diagnostic Center 

Medical University of South Carolina ซึ่งแบ่งเป็น 6 หมวด คือ 1) ประวัติการตัดนิ้ว/เท้า/ขา  2) ประวัติการเป็นแผลที่เท้า 3) การ
ตรวจพบแผลที่เท้า 4) ระบบไหลเวียนโลหิตที่เท้า 5) ความผิดปกติของเท้า และ                6) การรับความรู้สึกของเท้า เกณฑ์
การจัดระดับสภาวะเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ มีความเสี่ยงระดับต่ า มีความเสี่ยงปานกลาง มี
ความเสี่ยงสูง และมีความเสี่ยงสูงมาก 2) แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนที่สอง แบบทดสอบความรู้ในการ
ดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 20 ข้อ ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ใช่หรือไม่ใช่ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผิดให้ 0 คะแนน ส่วนที่สาม แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลเท้า จ านวน 30 ข้อ ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย  

แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์  จ านวน  3 

ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาตลอดจนความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของภาษาที่ใช้เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการในคลินิกใกล้บ้าน ใกล้ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตะคร้อ จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า 
ความเช่ือมั่น แบบทดสอบความรู้ เรื่องการดูแลเท้า หาค่าความเช่ือมั่นด้วยสูตร KR-20 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78 
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลเท้า หาค่าความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นด้วยวิธีของ  Alpha  Coefficient  ของ 
Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินสภาวะเท้า ความรู้และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานจาก              
แบบประเมินและแบบสอบถาม น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมกับลงรหัสแล้วน าข้อมูล
ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับ
เกณฑ์ในการการแปลผลคะแนน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินผลของ เสรี ลาซโรจน์ (2537) และเบสท์ (Best, 1981) และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ได้พิจารณาเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ของ                  กลุ่มตัวอย่างและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพระดับอ าเภอ โดยผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและระยะเวลาของการวิจัย พร้อมทั้ง
ช้ีแจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ โดยไม่มีผลต่อผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ถือเป็น
ความลับ การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อและกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้
ต้องลงนามในใบยินยอมด้วยความสมัครใจ  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 140 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1  เพศชาย 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 9.3 อายุระหว่าง 50 - 59 ปี ร้อยละ 35.7 อายุระหว่าง 60-59 ปี ร้อยละ 
32.1 อายุระหว่าง 70-79 ปี ร้อยละ 17.1 อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.7 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 77.1  ม่าย ร้อยละ 15.7 

โสด ร้อยละ 4.3  หย่า / แยก ร้อยละ 2.9 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 32.1 ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 
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14.3 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 2.1 ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาและปรญิญาตร ีร้อยละ 0.7 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อย
ละ 59.3 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 25.0  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 12.1 และอาชีพค้าขาย ร้อยละ 3.6 รายได้ของครอบคัวส่วนใหญ่ 
มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 60.0                   มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 27.1 และมีรายได้มากกว่า 
10,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 12.9 จ านวนสมาชิก                 ในครอบครัว ส่วนใหญ่มีจ านวน 4-6 คน ร้อยละ 51.4  รองลงมา
มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 45.7 และมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 7-9 คน ร้อยละ 2.9 ตามล าดับ   

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีสภาวะเท้าที่มีความเสี่ยงระดับต่ า ร้อยละ 48.0 มีความเสี่ยงปานกลาง ร้อย
ละ 32.1 มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 12.1 และมีความเสี่ยงสูงมาก ร้อยละ 7.1  มีความรู้ในการดูแลเท้าอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 67.9 

ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.6 และระดับต่ า ร้อยละ 8.6 และ มีพฤติกรรมการดูแลเท้าอยู่ในระดับสูง               ร้อยละ 48.6 

ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.9 และระดับต่ า ร้อยละ 3.69 รายละเอียดดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับสภาวะเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

  
ระดับสภาวะเท้า จ านวน ร้อยละ 

มีความเสี่ยงระดับต่ า 

มีความเสี่ยงปานกลาง 

มีความเสี่ยงสูง           
มีความเสี่ยงสูงมาก     

68 
45 
17 
10 

48.0 
32.1 
12.1 
7.1 

                   รวม 140 100 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
 

ระดับความรู้ในการดูแลเท้า จ านวน ร้อยละ 

มีความรู้ระดับสูง 

มีความรู้ระดับปานกลาง 

มีความรู้ระดับต่ า 

95 
33 
12 

67.9 
23.6 
8.6 

                   รวม 140 100 

 
ตารางที่ 3 แสดงระดับพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
 

ระดับพฤติกรรมการดูแลเท้า จ านวน ร้อยละ 

พฤติกรรมการดูแลเท้าระดับสูง 

พฤติกรรมการดูแลเท้าระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการดูแลเท้าระดับต่ า  

68 
67 
5 

48.6 
47.9 
3.6 

                   รวม 140 100 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีสภาวะเท้าท่ีมีความเสี่ยงระดับต่ า ร้อยละ 48.0  มีความเสี่ยงปานกลาง ร้อย
ละ 32.1 มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 12.1 และมีความเสี่ยงสูงมาก ร้อยละ 7.1 ระดับความรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความรู้ เรื่อง การดูแลเท้าอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 67.9 ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.6 และระดับต่ า ร้อยละ 8.6 ส าหรับ
พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีพฤติกรรมการดูแลเท้าอยู่ในระดับสูง  ร้อยละ 48.6 

ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.9 และระดับต่ า ร้อยละ 3.69  
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โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่นับวันจะมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ภาระหนักในการรักษาส่วนใหญ่เกิดจากโรคแทรก
ซ้อนเรื้อรัง รวมทั้งการเกิดแผลและการถูกตัดขา ในอดีตคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อเป็นเบาหวานและมีปลายประสาทเสื่อมย่อม
ต้องเกิดแผล แผลเบาหวานมักไม่มีทางรักษาให้หายและอนาคตของแผลคือถูกตัดขา ปัจจุบันมีการศึกษาถึงกลไกการเกิดแผล
ท าให้ทราบว่าการเกิดแผลต้องมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน และที่ส าคัญคือแรงกดทับที่เกิดที่เท้า มีการน า 5.07(10g) monofilament 

มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจหาผู้ป่วยที่สูญเสียความรู้สึกในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเท้าซึ่งใช้ง่าย พกสะดวก และ
เช่ือถือได้ ท าให้เราสามารถตรวจพบปลายประสาทเสื่อม ได้เร็วขึ้น และหาทางป้องกันก่อนเกิดแผล ถ้าผู้ป่วยมีปลายประสาท
เสื่อมมีอาการชาแต่ได้รับการดูแลเท้าที่ถูกวิธีย่อมไม่เกิดแผล ปัญหาคือบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ของเท้า ไม่รู้ว่าควรตรวจเท้าอย่างไร และที่ส าคัญ ไม่มีเวลาจะตรวจเท้าโดยละเอียด ในด้านผู้ป่วยมี
จ านวนไม่น้อยไม่คุ้ยเคยกับการสวมรองเท้าในบ้านรวมทั้งการหาซื้อรองเท้าที่เหมาะสมหรือไม่มีเงินซื้อรองเท้าที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม หรือการดัดแปลงรองเท้าให้มีความเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังต้องได้รับแก้ไขต่อไป การดูแลรักษาผู้ปว่ย
เบาหวานให้มีสุขภาพเท้าที่ดีป้องกันการเกิดแผลและการ             ถูกตัดขาจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายในอนาคตส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์และบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานทุกคน 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง การตัดเล็บเท้า การ
ดูแลรักษาบาดแผลเมื่อเกิดแผลที่เท้า การเลือกซื้อรองเท้า และการแช่เท้าในน้ าอุ่ นซึ่งตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นควร
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้วยรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการใช้วีดีทัศน์และคู่มือการดูแลเท้าเป็นสือ่ประกอบซึ่งวีดีทัศน์เป็นสือ่
ที่สามารถท าให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมองเห็นภาพและกิจกรรมปฏิบัติอย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยให้                    เกิดแรงจูงใจใน
การดูแลตนเอง ส่วนคู่มือการดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานควรท าแจกให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน                เพื่อน าไป
อ่านทบทวนที่บ้านเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นกลวิธีหนึ่ง                 ที่
จ าเป็นในการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ (Miller,1985) และภายในคู่มือนั้นควรประกอบด้วยเนื้อหาสั้นๆ ที่จ าเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและวิธีการดูแลสุขภาพเท้า ในเรื่องต่างๆ มีรูปภาพประกอบพร้อมค าบรรยาย จะท าให้เข้าใจง่ายสามารถจดจ า
และน าไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น สะดวกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อมีข้อสงสัยสามารถเปิดคู่มือทบทวนได้ใหม่ทุกครั้ง  ซึ่งเหมาะสม
กับผู้ป่วยที่อยู่ในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุซึ่งอาจมีความจ าลดลง การมีเอกสารอ่าน  ท าให้สามารถทบทวนได้เมื่อต้องการ
สอดคล้องกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem,1991) ที่สนับสนุนให้มีแหล่งข้อมูลซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ป่วยเกิดความคิดที่จะเริ่มต้นและ
ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การแจกคู่มือให้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านระบบบริการสุขภาพที่
ช่วยเอื้ออ านวยให้บุคคลได้ใช้พัฒนาความสามารถสอดคล้องกับแนวคิดของสมจิต                 หนุเจริญกุล (2536) ที่พบว่า 
กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในคู่มือการดูแลตนเองและกระตือรือร้นที่จะอ่านคู่มือโดยจะหยิบคู่มือมาอ่านทบทวนให้
ฟังร่วมกับการสาธิตวิธีการดูแลเท้าให้ผู้วิจัยดู ดังนั้นการแจกคู่มือการดูแลสุขภาพเท้าให้ผู้ป่วยเบาหวานไปอ่านทบทวนที่บ้าน 
จะท าให้เกิดความมั่นใจในการที่จะลงปฏิบัติ รวมทั้งตั้งใจปฏิบัติจนเป็นวิสัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและผู้ประกอบอาชีพนี้                   
มักมีสภาพเท้าที่สกปรก ผิวหนังที่เท้าแตกแห้ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย ประกอบกับพฤติกรรมการดูแลเท้าของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปฏิบัติหรือการดูแลเท้าในระดับต่ าในเรื่องที่ควรกระท า ได้แก่ การนวดนิ้วเท้า 

ฝ่าเท้าและน่องหรือบริเวณขาและเท้าทุกวันเพื่อการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ( x =1.21) การสวมถุงเท้าหรือ                ถุงน่อง

ทุกครั้งเมื่อสวมรองเท้า ( x =1.29) การสวมถุงเท้าหรือรองเท้าผ้าที่ห่อหุ้มปลายนิ้วเมื่ออยู่ในบ้าน ( x =1.32)              การ

บริหารเท้าด้วยการกระดกหรือเขย่งปลายเท้าขึ้นลงทุกวัน ( x =1.38) และการสวมรองเท้าคู่ใหม่ที่มีการสลับกับคู่เก่าก่อนแล้ว

ค่อยเพิ่มเวลาให้นานขึ้นในวันต่อมา ( x =1.44) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะน าไปสู่สภาวะเท้าที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดบาดแผล ดังนั้น
ควรส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการดูแลเท้าเพื่อให้เกิดทักษะและมีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้สภาวะเท้าเป็นปกติ
ไม่เสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลอันจะน าไปสู่การถูกตัดในที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. หน่วยงานด้านสุขภาพควรด าเนินโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานโดยการให้
ความรู้ในเรื่องการดูแลเท้าที่เหมาะสมและฝึกปฏิบัติการดูแลเท้าที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีทักษะของการดูแลเท้าและ
เกิดความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองต่อการดูแลเท้าที่เหมาะสมและควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการดูแลเท้า 
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รวมทั้งการแนะน ารูปแบบรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความสะดวกต่อการน าไปใช้ซึ่งจะท าให้เกิดพฤติกรรมการ
ดูแลเท้าที่ดีขึ้น 

 2. การให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานของหน่วยงานด้านสุขภาพ ควรมีการประเมินสภาวะเท้าผู้ป่วยทุกรายตั้งแต่เริ่ม
วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานปีละ 1 ครั้ง และติดตามกลุ่มที่มีความผิดปกติของสภาวะเท้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าทุก 
3-6 เดือน ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติของสถานบริการในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 

 3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลเท้าและสามารถแนะน าให้
ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้และเกิดพฤติกรรมการดูแลเท้าตั้งแต่ระยะแรกๆ เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าและ ต้องถูกตัดเท้าใน
ที่สุด 

 4. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและหลายคนที่มีอายุมากมีความบกพร่องทางกายวิภาคจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล (care giver) 
ดังนั้นควรมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่
เท้าได้ 

5. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานเชิงคุณภาพเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
รวมทั้งค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเขาดิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตะกรุดภิบาล ต าบลวังน้ าลัด ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ายที่สุดผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง             ในการวิจัย
ครั้งนี้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทองโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ทุกช้ันปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2561ของคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 204คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเ ฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่า t-test ค่า F-test ก าหนดค่านัยทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก 
โดยปัจจัยด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา ด้านความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และด้านผู้แนะน าจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ สถานศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมเมือ่จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภูมิล าเนา รายได้ของครอบครัว และอาชีพหลักของผู้ปกครองนักศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนคณะศิลปศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล 1, การตัดสินใจเลือกเรียน 2, คณะศิลปศาสตร์ 3 
 

Abstract 
The objectives of this research was to investigate the factors affecting on the Selection of the 

Faculty of Art Education of the Bachelor Degree Students at Institute of Physical Education Angthong 
Campus and to comparethe personal factors affecting to study the Facultyof Art Education of bachelor 
degreestudents at Institute of Physical Education Angthong Campus. The samples were 204 students of the 
year 2013 – 2018. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis using 
computer program. Statistics used in the data were percentage, mean and standard deviation. t-testthe F-
test was used to determine the statistical significance at .05 level. 

The research found that factors affecting on the selection of the Faculty of Art education of the 
bachelor degree students at Institute of Physical Education Angthong Was at high level. As the factor of the 
institution and expectations for future careers was at highest average, and education costs,counselor was 
at high level. The hypothesis testing found that with difference in gender, education institute background, 
commulative grade of the 6 grade, domiciled, parents’ occupation and income were not significantly 
different in affecting on the selection of bachelor degree students at .05 level. 
Keywords: Factors Influencing 1,Decision Making the Study 2, Faculty of Art 3 
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บทน า 
สถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีความส าคัญต่อสังคม และประเทศชาติ เนื่องจากเป็นแหล่ง

วิชาการวิชาชีพช้ันสูงในสาขาต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ภารกิจที่ส าคัญของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปนั้น คือ การสอนวิชาการ วิชาชีพการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (นพคุณ สุดประเสริฐ, 2553 : 77) 

สถาบันการพลศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาช้ันปริญญาตรี
ถึงปริญญาโท  ท้ังนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตทั่วประเทศกระจายอยูท่กุ
ภูมิภาค รวม 17 วิทยาเขต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีจัดการศึกษา3 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ (พรบ.สถาบันการพลศึกษา , 2548) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง 
เป็นวิทยาเขตซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ให้จัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การท่องเที่ยว นันทนาการ และบุคลากรในด้านอื่นที่
เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการท าการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การบริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี 
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ใน
ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง มีการจัดการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา โปรแกรมพลศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตร 4 ปี 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ หลักสูตร 4 ปี 

ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง และจากรายงานสถิติการศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ปีการศึกษา 2550 – 2558 เป็นสถิติที่เสนอเกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้เข้าศึกษาในคณะศิลป
ศาสตร์ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1โดยได้ด าเนินการรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการใช้สถิติการศึกษาดังกล่าว ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองนักศึกษาเลือกเรียนในคณะศิลปศาสตร์ เพราะเหตุใด ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคตหรือด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ในการวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี
ในคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
 ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ท่ีแตกต่างกัน จึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรด
เฉลี่ยสะสมเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน                      
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่าง
กัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีอาชีพหลักของผู้ปกครอง
แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ได้ก าหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary ata) การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2561 จ านวน 204 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการหาข้อมูลด้วยการค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป 

ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
ทุกช้ันปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2561 จ านวน 204 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires)ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจากแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด (Close end question) และค าถามปลายปิด (Opened end 
question) 
 สถิติที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Desciptive Statistics) 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อแสดงระดับของปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
2. สถิติวิเคราะห์ (Inferential Statitics) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และทดสอบ

สมมติฐาน ดังนี้ 
 2.1 ค่า t-test ใช้ส าหรับทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอิสระ ได้แก่ นักศึกษาเพศชาย และเพศหญิง 

ต่อปัจจัยในแต่ละด้าน 
 2.2 ค่า F-test  ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว โดยทดสอบตัวแปรอิสระ ได้แก่ จบการศึกษาจากสถาบันฯเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภูมิล าเนา
ของนักศึกษารายได้ของครอบครัว และอาชีพหลักของผู้ปกครองนักศึกษา และเมื่อพบความแตกต่างจะใช้วิธีของ LSD 
วิเคราะห์ความแตกต่างเฉลี่ยรายคู่ 
 ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (X)  ตัวแปรตาม (Y) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. จบการศึกษา 
3. เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 
4. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
5. อาชีพหลักของผู้ปกครองนักศึกษา 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
1. ด้านผู้แนะน า 
2. ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา 
3. ด้านความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
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ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

อ่างทอง ทุกช้ันปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2561 จ านวน 204 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ จบ
การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลักของผู้ปกครองนักศึกษา และรายได้ของครอบครัว ดังตารางที่ 
1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา                       
วิทยาเขตอ่างทอง จ าแนกตามเพศ (n = 204) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 158 77.5 
หญิง 46 22.5 
จบการศึกษา   
เอกชน 5 2.5 
รัฐบาล 199 97.5 
เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ต่ ากว่า 2.00 - - 
2.00 – 2.50 10 4.9 
2.51-2.99 26 12.7 
3.00-3.50 99 48.5 
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 69 33.8 
ภูมิล าเนาของนักศึกษา   
ภาคเหนือ 11 5.4 
ภาคตะวันออก 12 5.9 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 25.5 
ภาคกลาง 109 53.4 
ภาคใต้ 20 9.8 
รายได้ของครอบครัว/เดือน   
น้อยกว่า 10,000 บาท 12 5.9 
10,001-15,000 บาท 61 29.9 
20,001-30,000 บาท 64 31.4 
มากกว่า 30,000 บาท 67 32.9 
อาชีพหลักของผู้ปกครองนักศึกษา   
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 51 25.0 
พนักงานเอกชน 25 12.3 
นักธุรกิจ – ค้าขายส่วนตัว 72 35.3 
เกษตรกร 21 10.3 
อื่นๆ 35 17.2 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้แนะน าด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา ด้านความ
คาดหวังต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 - 6 
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ตารางที่ 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองด้านผู้แนะน า 
(n = 204) 

 
ตารางที่ 3 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ด้านองค์ประกอบของ
สถานศึกษา (n = 204) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

ด้านผู้แนะน า   
1. ผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษา
ต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตอ่างทอง 

95 
46.57 

88 
43.14 

21 
10.29 

0 0 4.36 0.66 มากที่สุด 

2. ได้รับค าปรึกษาแนะน าจากครู 
อาจารย์ 

48 
23.53 

104 
50.98 

39 
19.12 

9 
4.41 

4 
1.96 

3.90 0.88 มากที่สุด 

3. ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่จบจาก
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
อ่างทอง 

39 
19.12 

76 
37.25 

55 
26.96 

8 
3.92 

26 
12.75 

3.46 1.22 มากที่สุด 

4. ท่านมีพี่น้อง/ญาติ  ที่ เลือก
เรียนคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็น
แบบอย่างในการตัดสินใจ 

 
28 
13.73 

 
35 
17.16 

 
38 
18.63 

 
29 
14.22 

 
74 
36.27 

 
2.58 

 
1.47 

 
มากที่สุด 
 

5. มีความพร้อมและชอบเป็นการ
ส่วนตัว 

86 
42.16 

88 
43.14 

26 
12.75 

3 
1.47 

1 
0.49 

4.25 0.77 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย      3.71 0.62 มากที่สุด 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

ด้ า น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
สถานศึกษา 

        

1. สถาบั นฯมี ช่ื อ เ สี ย ง เ ป็ นที่
ยอมรับด้านการผลิตบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

104 
50.98 

84 
41.1 

13 
6.37 

2 
0.98 

1 
0.49 

4.41 0.70 มากที่สุด 

2. มั่นใจในความสามารถของ
บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตอ่างทอง 

106 
51.96 

72 
35.2 

23 
11.27 

2 
0.98 

1 
0.49 

4.37 0.76 มากที่สุด 

3. มีความพร้อมด้านสื่อการเรียน
และอาคารสถานที่ ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

31 
15.20 

67 
32.8 

84 
41.18 

18 
8.82 

4 
1.96 

3.50 0.92 ปานกลาง 

4. มีสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ที่ด ี

32 
15.69 

72 
35.2 

83 
40.69 

11 
5.39 

6 
2.94 

3.55 0.92 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ด้านความคาดหวังต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต (n = 204) 

ตารางที่ 5 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
(n = 204) 

5. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและ
นันทนาการที่สถาบันฯ ได้จัดขึ้น
ท าให้ถึงศักยภาพของสถาบันฯ 

49 
24.02 

105 
51.4 

45 
22.06 

4 
1.96 

1 
0.49 

3.97 0.76 มากที่สุด 

6. เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน  

106 
52.0 

73 
35.8 

21 
10.3 

4 
2.0 

0 4.38 0.75 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย      4.03 0.60 มากที่สุด 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

ด้ านความคาดหวั ง ต่ อก า ร
ประกอบอาชีพในอนาคต 

        

1. ท่านเช่ือว่าสาขาที่ท่านศึกษา
เหมาะสมกับตัวท่านเอง 

62 
30.39 

101 
49.5 

36 
17.65 

5 
2.45 

0 4.08 0.76 มากที่สุด 

2. ท่านตัดสินใจเลือกศึกษาใน
คณะศิลปศาสตร์ เพราะอยาก
ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว
และนันทนาการ 

78 
38.24 

85 
41.6 

33 
16.18 

7 
3.43 

1 
0.49 

4.14 0.84 มากที่สุด 

3. ท่านตัดสินใจเลือกศึกษาใน
คณะศิลปศาสตร์เพราะเป็นสาขา
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างกิจกรรมทางนันทนาการ 

49 
24.02 

102 
50.0 

39 
19.11 

10 
4.90 

4 
1.96 

3.89 0.89 มากที่สุด 

4. ท่านตัดสินใจเลือกศึกษาใน
ค ณ ะ ศิ ล ป เ พ ร า ะ อย า ก เ ป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ 

48 
23.53 

89 
43.6 

52 
25.49 

10 
4.90 

5 
2.45 

3.81 0.94 มากที่สุด 

5. การประกอบอาชีพทางด้าน
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
เป็นอาชีพท่ีท้าทายความสามารถ 

77 
37.75 

97 
47.5 

27 
13.24 

3 
1.47 

0 4.22 0.72 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย      4.03 0.64 มากที่สุด 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

�̅� S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา         
1. ส ถ า บั น ฯ มี ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่

44 
21.57 

112 
54.9 

38 
18.63 

8 
3.92 

2 
0.98 

3.92 0.80 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง โดยจ าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 

ค่าเฉลี่ย 
ความส าคัญ 
 

S.D. ระดับ 
ความส าคัญ 

ด้านผู้แนะน า 
ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา 
ด้านความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

3.71 
4.03 
4.03 
3.98 

.62 

.60 

.64 

.64 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน 3.93 .61 มากที่สุด 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์จ าแนกตามเพศ 
(n = 204) 
ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียน 

ชาย หญิง t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ด้านผู้แนะน า 3.73 0.56 3.70 0.63 0.25 0.79 
ด้านองค์ประกอบของ
สถานศึกษา 

3.98 0.62 4.04 0.58 -0.63 0.52 

ด้านความคาดหวังต่อ
การประกอบอาชีพใน
อนาคต 

4.05 0.70 4.01 0.62 0.30 0.75 

ด้ า น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น
การศึกษา 

3.80 0.74 4.03 0.60 -2.13 0.03 

เหมาะสมกับค่าครองชีพของ
ผู้ปกครองในปัจจุบัน 
2. ส ถ า บั น ฯ มี น โ ย บ า ย ใ ห้
นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์

49 
24.02 

105 
51.4 

39 
19.12 

8 
3.92 

3 
1.47 

3.93 0.85 มากที่สุด 

3. ส ถ า บั น ฯ ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ง าน
กองทุนกู้ ยื ม เพื่ อศึ กษา  เพื่ อ
ให้บริการแก่นักศึกษาที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

49 
24.02 

105 
51.4 

42 
20.59 

8 
3.92 

0 3.96 0.78 มากที่สุด 

4. ท่านมีโอกาสท างานอิสระ
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
นันทนาการเพื่อหารายได้ระหว่าง
เรียน 

83 
40.69 

76 
37.2 

33 
16.18 

10 
4.90 

2 
0.98 

4.12 0.92 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย      3.98 0.64 มากที่สุด 
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รวมทุกด้าน 3.89 0.46 3.95 0.47 -0.72 0.46 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกรด
เฉลี่ยสะสมเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม (n = 204) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียน 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

ด้านผู้แนะน า ระหว่างกลุ่ม .256 3 .085 .221 .882 
 ภายในกลุ่ม 77.124 200 .386   
 รวม 77.380 203    
ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา  

ระหว่างกลุ่ม 
 
1.172 

 
3 

 
.391 

 
1.105 

 
.348 

 ภายในกลุ่ม 70.742 200 .354   
 รวม 71.914 203    
ด้ า น ค ว า ม ค า ด ห วั ง ต่ อ ก า ร
ประกอบอาชีพในอนาคต 

 
ระหว่างกลุ่ม 

 
.450 

 
3 

 
.150 

 
.364 

 
.779 

 ภายในกลุ่ม 82.487 200 .412   
 รวม 82.937 203    
       
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.062 3 .354 .858 .464 
 ภายในกลุ่ม 82.485 200 .412   
 รวม 83.547 203    
รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม .360 3 .120 .528 .663 
 ภายในกลุ่ม 45.403 200 .227   
 รวม 45.763 203    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน                     
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์จ าแนกตามภูมิล าเนา 
(n = 204) 
ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

ด้านผู้แนะน า ระหว่างกลุ่ม 2.419 4 .605 1.605 .174 
 ภายในกลุ่ม 74.962 199 .377   
 รวม 77.380 203    
ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.580 
71.334 

4 
199 

.145 

.358 
.405 
 

.805 
 

 รวม 71.914 203    
ด้านความคาดหวังต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.719 
81.218 

4 
199 

.430 

.408 
10.53 
 

.381 
 

 รวม 82.937 203    
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ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.183 4 .296 .714 .583 
 ภายในกลุ่ม 82.364 199 .414   
 รวม 83.547 203    
       
รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม .688 4 .172 .759 .553 
 ภายในกลุ่ม 45.075 199 .227   
 รวม 45.763 203    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา อ่างทอง ท่ีมีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 
ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจเลอืกเรียนคณะศิลปศาสตรจ์ าแนกตามรายได้ของ
ครอบครัว (n = 204)   
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนคณะศิลปศาสตร์ 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

ด้านผู้แนะน า ระหว่างกลุ่ม 2.616 4 .654 1.741 .142 
 ภายในกลุ่ม 74.764 199 .376   
 รวม 77.380 203    
ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
2.365 
69.549 

4 
199 

.591 

.349 
1.692 
 

.153 
 

 รวม 71.914 203    
ด้านความคาดหวังต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.842 
81.095 

4 
199 

.461 

.408 
1.130 
 

.343 
 

 รวม 82.937 203    
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.157 4 .289 .699 .594 
 ภายในกลุ่ม 82.389 199 .414   
 รวม 83.547 203    
รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม 1.007 4 .252 1.119 .349 
 ภายในกลุ่ม 44.756 199 .225   
 รวม 45.763 203    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ที่มีอาชีพหลักของผู้ปกครอง
แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 
ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่สง่ผลตอ่การตัดสินใจเลอืกเรียนคณะศิลปศาสตร์จ าแนกตามอาชีพหลกั
ของผู้ปกครอง (n = 204) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนคณะศิลปศาสตร์ 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

ด้านผู้แนะน า ระหว่างกลุ่ม 1.192 4 .298 .778 .541 
 ภายในกลุ่ม 76.189 199 .383   
 รวม 77.380 203    
ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.690 
71.225 

4 
199 

.172 

.358 
.482 
 

.749 
 

 รวม 71.914 203    
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ด้านความคาดหวังต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.307 
81.630 

4 
199 

.327 

.410 
.797 
 

.529 
 

 รวม 82.937 203    
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3.249 4 .812 2.013 .094 
 ภายในกลุ่ม 80.297 199 .404   
 รวม 83.547 203    
รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม .621 4 .155 .684 .604 
 ภายในกลุ่ม 45.142 199 .227   
 รวม 45.763 203    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ จบการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6รายได้
ของครอบครัว และอาชีพหลักของผู้ปกครอง พบว่า 

1. เพศ ของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 77.50 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 22.50 
2. นักศึกษาจบจากโรงเรียนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 97.5 และจบจากโรงเอกชนคิดเป็นร้อยละ 2.50 
3. เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่าง3.00–3.50 คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 

3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.80 เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.51- 2.99 คิดเป็นร้อยละ 12.70 เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.00-2.50คิด
เป็นร้อยละ 4.90 และ เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 0 

4. รายได้ของครอบครัวมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 31.40 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.90 และรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.90 

5. อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ–ค้าขายส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 35.30รองลงมามีอาชีพรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 25.00 อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 17.20 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 12.30 
และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 10.30  

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยรวมในทุกด้านเท่ากับ 3.93 โดยเมื่อพิจารณาแต่
ละด้านได้ดังนี้ 

ด้านผู้แนะน า 
พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองมีระดับการตัดสินใจด้านผู้แนะน า โดยมีภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อในสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง มีมากที่สุดคือข้อ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 จากข้อนี้แสดงให้เห็นว่า
ผู้ปกครองในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงดูและมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด ย่อมต้องการให้ผู้เรียนมีอนาคตที่ดี ผู้ปกครองควรมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา มีการสนับสนุนกิจกรรมที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จัดขึ้น ระหว่างสถาบันฯ กับ
ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเสริมความเข้าใจในบทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรยีน เพื่อท่ีผู้ปกครองจะสามารถ
ส่งเสริมศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนของผู้ปกครองเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ เรียน
ได้รับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนการที่ถูกต้อง และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนภพ สอนดี และพัฒน์พัฒนรังสรรค์ (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรีของ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีที่มี บิดา/
มารดา เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษา ในขณะที่นักเรียนที่มีอาจารย์เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษา จะมีความ
น่าจะเป็นท่ีจะเลือกศึกษาที่คณะฯ ต่ ากว่านักเรียนที่มีบิดา/มารดา เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษา  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 271 

 

ด้านองค์ประกอบของสถานศึกษา 
พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองมีระดับการตัดสินใจด้านองค์ประกอบของ

สถานศึกษา โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีมากที่สุดคือข้อ 6อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 จากข้อนี้แสดงให้เห็นว่า 
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับสถาบันฯ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ตอ่สายตาบุคคลทั่วไป เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จขององค์กร
ในระยะยาว ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้บุคคลรับรู้ข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ท า
ให้ข่าวสารนั้นกระจายไปได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ถ้าองค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ดีย่อมได้รับความไว้วางใจ และมีการสนับสนุน
ให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และเอกชน จึงอาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์องค์กร เป็นเสมือนรากฐานของความมั่นคง
ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศรากร พัลวัลย์ และสัมพันธ์ วงษ์ดี (2554)ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าข้อมูลทางด้าน
คุณลักษณะของสถาบันฯ และที่ตั้งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยของข้อค าถาม พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือสถาบันมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 

ด้านความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง มีระดับการตัดสินใจด้านด้านความคาดหวัง

ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การประกอบอาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการท้าทายความสามารถ มีมากที่สุดคือข้อ 5อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22จากข้อนี้แสดงให้เห็นว่าความชอบหรือความสนใจ ในการเลือกอาชีพที่ให้เหมาะสมกับตนเอง ผู้เรียนควร
ส ารวจตนเองในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรประกอบอาชีพอะไร ซึ่งหาก
เลือกอาชีพได้ตรงกับความสามารถของตัวเองแล้วจะท าให้ประกอบอาชีพนั้นด าเนินไปอย่างมีความสุข มีผลงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจการที่จะวางแผนในอนาคตให้เหมาะสมกับตัวเองนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีปัจจัยที่
ส าคัญคือ ผู้เรียนต้องทราบความถนัดของตนเอง แต่ละคนจะมีความถนัดแต่ละด้านแตกต่างกันไป เมื่อผู้เรียนท าสิ่งที่ตนเอง
ถนัดจะมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในตนเอง การรู้จุดบกพร่องของตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเข้าใจท่ีจะ
ปรับปรุงศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งข้ึนไป ผู้เรียนมีเป้าหมายเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาเพื่อที่จะน าความรู้ไปประกอบอาชีพท่ีสร้าง
อนาคต ความมั่นคงให้แก่ตนเอง แต่จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า การเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการท้าทาย
ความสามารถซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศรากร พัลวัลย์ และสัมพันธ์ วงษ์ดี (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ข้อมูลทางด้านโอกาส
ความก้าวหน้าอาชีพ พบว่าข้อมูลทางด้านโอกาสความก้าวหน้าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านดนตรีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อ พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ งานดนตรีเป็นอาชีพที่มีเกียรติและท้าทายความสามารถ และเป็นอาชีพที่
สามารถสร้างงานและสร้างอนาคตจากงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านดนตรี 

ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง มีระดับการตัดสินใจด้านความคาดหวังต่อ

การประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
โอกาสท างานอิสระด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน มีมากที่สุดคือข้อ 4อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12จากข้อนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้มีโอกาสในการท างานอิสระ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  เช่น  งาน
บริการการท่องเที่ยว มัคคุเทศน์ชุมชนและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังช่วยในส่วนของการใช้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และยังสามารถหารายได้ระหว่างเรียน  โดยที่จะได้รู้จักคุณค่าของเงิน มีความมัธยัสถ์ไม่
ฟุ่มเฟือย  ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ให้บริการผู้เรียนโดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นคา่
เล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพและมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน จึงนับได้ว่าเป็นกลไกส าคัญของรัฐบาลที่ ให้การสนับสนุนการขยายโอกาส และพัฒนา
การศึกษาของประเทศ อันจะน าไปสู่การช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของผู้เรียนให้ดีขึ้นและเป็นการพัฒนาสังคมไทยให้
ยั่งยืนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ ปวิณพงษ์โอภาส, สมพร พวงเพ็ชร์, และรัชชนก สวนสีดา (2555) ได้ศึกษาปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
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การส่งเสริมการศึกษาด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ท าให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าถึงแหล่งการเงินได้
ง่ายขึ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จ านวน 5 ข้อ สรุปได้ว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จ านวน 5 ข้อดังตารางที่ 12 
ตารางที่ 12สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน เป็นไปตาม 

สมมติฐานการวิจัย 
ไม่เป็นไปตาม 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา ที่มี เพศ
แตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลป
ศาสตร์แตกต่างกัน 

 
✓ 

2. นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลป
ศาสตร์แตกต่างกัน 

 

✓ 

3. นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา ที่มีภูมิล าเนา
แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะศิลป
ศาสตร์แตกต่างกัน 

 
✓ 

4. นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา ที่มีรายได้ของ
ครอบครัวแตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคณะ
ศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 

 
✓ 

5. นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา ที่มีอาชีพหลัก
ของผู้ปกครองแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน
คณะศิลปศาสตร์แตกต่างกัน 

 
✓ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 

1. ควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ 
และนักศึกษามีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น อาจารย์ต้องมีหน้าที่เตรียมจัดสถานการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ 
น าทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของการค้นหาจากค าสั่งที่อาจารย์ให้ รวมถึงการ
แนะแนวทางที่จะท างานให้ส าเร็จ และในขณะที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ อาจารย์ควรสังเกตการณ์อยู่ด้วย เพื่ออ านวยความสะดวก 
หรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปัญหาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าข้อมูลนั้นมาปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 2. การตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ส่วนใหญ่เลือกเรียนเพราะอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการมากที่สุด สถาบันฯ ควรบริหารการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิชาชีพตาม
สาขาวิชา โดยส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถตอบสนองอุดมการณ์ทางด้านผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ ให้นักศึกษาอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อสนับสนุนความต้องการซึ่งเป็นแรงจูงใจของนักศึกษา 
 3. รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือหน่วยงานภาคเอกชน ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีความสนใจ มีใจรักด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ได้ศึกษาใน
สถาบันฯ เพื่อเป็นการส่งเสรริมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาท่องเที่ยวและนันทนาการต่อไป 

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์  การเปรียบเทียบคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
เดียวกับสถาบันฯ ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 273 

 

5. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอุดมการณ์ในวิชาชีพเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนารูปแบบการแสดงนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ตรงความต้องการของนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพต่อไป 
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จังหวัดกาญจนบุรี 

Wisdom of Indigenous Vegetable Consumption as Food in Ban Thi Phu Ye, Tambon 
Chalae, Kanchanaburi’s Thong Phaphum District 
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              บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจ านวนชนิดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และแหล่งที่พบพืชผักพื้นบ้าน ศึกษา

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้าน และหาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร พรรณพืชอย่างยั่งยืน การด าเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่บ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เก็บรวบรวม
ข้อมูลด าเนินการโดยการส ารวจภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน าพืชผักพื้นบ้านท่ี
พบมาจัดท าเป็นต ารับอาหารท้องถิ่น ผลการวิจัยพบพืชผักพ้ืนบ้าน จ าแนกได้ 56 วงศ์ 90 สกุล 146 ชนิด ผักพื้นบ้านท่ีพบส่วน
ใหญ่เป็นพืชบก ประเภทไม้ล้มลุก แหล่งที่พบมากที่สุด ได้แก่ บริเวณบ้าน และไร่ข้าว การใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้านโดย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถรับประทานได้เกือบทุกส่วนทั้ง ดอก ผล ยอด ใบ ล าต้น ราก  ภูมิปัญญาการบริโภคที่สืบทอดต่อมา
และยังคงอยู่ ดังเช่น การบริโภคกลอยคงวิธีการท ากลอยให้หมดพิษ แก้พิษคันในพืชจ าพวกบอน บุก ด้วยพืชที่มีรสเปรี้ยว แต่ง
รส แต่งกลิ่น ดับคาว ด้วยพืชที่มีกลิ่นเฉพาะตัว วัฒนธรรมการท าไร่หมุนเวียนตามวิถีดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบ้าน  ทิพุเย
ปัจจุบันหมดไป คงเหลือการปลูกข้าวและปลูกพืชอาหารแซมในไร่ข้าว ซึ่งมีแนวโน้มพื้นที่ปลูกข้าวลดลง มีการซื้อขายที่ดินใน
ชุมชน เพื่อท าการเกษตรเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้น ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ความหลากหลายของพืชอาหารลดลงทั้ง
จ านวน ชนิด และปริมาณ ก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนของระบบนิเวศ จึงกระตุ้นให้เกิดการ อนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชตามวิถี
ของภูมิปัญญาการท ามาหากิน (ลือกาเวาะ) ของชาวกะเหรี่ยงโพล่ว ด้วยการคัดเลือกพืชอาหารที่ชุมชนนิยมบริโภคมาจัดท า
เป็นต ารับอาหารท้องถิ่นได้ 9 ต ารับ พร้อมทั้งน าเสนอต ารับในการประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านเกิดความ
ภาคภูมิใจ ผู้วิจัยได้น าต ารับอาหารทั้ง 9 ต ารับ มาใช้ประกอบการสอนวิชาอาหารพื้นบ้านของสาขาคหกรรมศาสตร์ 
นอกจากนั้นได้ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืชอาหารรอบที่อยู่อาศัย (กลุซุ) พืชที่ปลูกมีความหลากหลายของสายพันธุ์ คณะผู้วิจัย
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาสังคมที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี (ศพ.ส.2) น าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมเรื่องความ
มั่นคงทางอาหารและการจัดสวัสดิการชุมชนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง 
ค าส าคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, พืชผักพ้ืนบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study categories, botanical natures and sources, body of local wisdom on 
indigenous vegetable consumption and find the way to sustainable preservation. The participatory action 
research was conducted at Ban Thi Phu Ye, Tambon ChaLae, Kanchanaburi’s Thong Phaphum District 
through field survey, expertise resident interview and local wisdom study found in the local recipes out of 
vegetable ingredients. The findings: 56 families, 90 genera, 146 species, mostly as annual land plants grown 
in residential areas and rice farms. All parts of the plants were wisely cooked as food: blossom, fruit, bud, 
leaf, stem and root. The local wisdom of the vegetable consumption was still in practice, for example, to 
consume Kloi, Dioscorea hispida dennst, by detoxifying, as well as using the acidic-taste herb to detoxify 
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Bon, Colocasia, esculenta, and Buk, Amorphophallus campanulatus, and modifying flavor and smelling by 
using other plants with a certain odor. The rotation cultivation was no longer done in the Karen community 
at Ban Thi Phu Ye, only rice farming for domestic consumption still in practice but gradually lessened. 
However, land trading in the community by capitalists was increased for the monopoly on agriculture, 
continuously lessening the diversity of edible plants in both category and quantity, causing unsustainable 
ecosystem. Preservation of herbal resources should be put in force to keep the wisdom of the Karen Phlo’s 
livelihood (Lue Ka wo). Edible plants popular with the community were chosen to make nine local recipes 
and presented in the villagers’ meeting for the youngsters to be proud of their heritage. The nine recipes 
were then brought to classes of the students in the Domestic Science Program. In addition, the growing of 
edible plants in residential areas were promoted (klusu) and the plants grown included diverse species. 
The research team in cooperation with the Social Development Center 2 (S.D.C. 2) have applied the research 
findings for promoting the food stability and the community welfare management according to the project 
of social welfare development and promotion for the highland areas.  
Keywords: Biodiversity, Indigenous Vegetable, Local Wisdom  
 

บทน า 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมา มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหลัก จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมลักษณะพึ่งพาอาศัย
อยู่ร่วมกันในสังคม กลายเป็นสังคมที่มีการใช้และพึ่งพา เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันมากขึ้น อันส่งผลให้เกิดการท าลายความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึง ภูมิปัญญาของชุมชนถูกละเลย ย่อมเท่ากับเป็นการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพให้
ลดน้อยลงในทางกลับกันการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จากการปลูกพืชพาณิชย์ ย่อมก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่อ
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยวิสุทธิ์ ใบไม้  (2557 หน้า 77) กล่าวว่า การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพยังผลให้สิ่งมีชีวิตหลากหลายสูญพันธุ์และทรัพยากรพันธุกรรมสูญหายไปจากป่า ดินและน้ าในพื้นที่ทุกภาคของ
ประเทศไทยท าให้ระบบนิเวศที่เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น ป่าพรุในภาคใต้ ป่าบุ่งป่าทามในภาคอีสาน ป่าชุมชนใน
ภาคเหนือและพื้นที่ชุ่มน้ าทั่วไปถูกท าลาย แปลกแยกแตกออกเป็นส่วนๆ จากสภาพป่าผืนใหญ่ที่เคยมีสรรพชีวิตอาศัยอยู่
มากมายและแพร่กระจายไปท่ัวทุกภาคของประเทศ กลับกลายเป็นป่าย่อยๆ กระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ และมีแนวโน้มว่าจะ
สูญหายไปมากขึ้นทุกขณะ การสูญเสียถิ่นอาศัยเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ         
จังหวัดกาญจนบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ ประวัติศาสตร์ มีประชากรที่
เป็นคนไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าแควใหญ่ และ แควน้อยตอนบน ซึ่ งเป็นเขตภูเขาและป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีการตั้งหมู่บ้าน คือ ที่ราบหุบเขา ซึ่งมี แหล่งน้ าตามธรรมชาติอยู่ใกล้ๆ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นชุมชน
กะเหรี่ยงที่ส าคัญ เช่น ชุมชนกะเหรี่ยงในเขตอ าเภอสังขละบุรี ในเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ และในเขตอ าเภอทองผาภูมิ ชุมชน
กะเหรี่ยงบ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงโพล่ว (โป หรือ Plow) ที่มี
ประวัติศาสตร์ สืบทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปี มีวัฒนธรรมข้าวแบบกะเหรี่ยงโพล่ว ต่อมา
ชุมชนได้สิทธิอยู่อาศัยและท าการเกษตรในพื้นที่เดิมโดยไม่ต้องย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากประกาศ เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อน
เขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของชาวบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2534 พื้นที่มีการสัมปทานป่าไม้ (พ.ศ. 
2530) ครอบคลุมพื้นที่ป่าตะวันตกเป็นบริเวณกว้างรวมทั้ง พื้นที่ชุมชนบ้านทิพุเย การท าสัมปทานป่าไม้ท าให้สภาพป่าเสื่อม
โทรมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ของชุมชนทิพุเยลดลงสอดคล้องกับวัลย์ลิกา  สรรเสริญชูโชติ (2545 หน้า 91) พบว่า
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ช่วยให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ในลักษณะพึ่งพาตนเองในระดับพื้นฐาน และอาศัยความสนับสนุนร่วมมือจาก
ภายนอกบางส่วน ปัจจัยภายในที่ส าคัญได้แก่ ระบบคุณค่า เป็นตัวก าหนดวิถีการผลิตและระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่
ส าคัญ ดังนั้นวิธีคิดในเชิงคุณค่ากับวิถีการผลิตที่สอดคล้องกัน ประกอบกับความพึงพอใจในแง่ปัจจัยการผลิตเพื่อการด ารงชีพ
พื้นฐานที่ครอบครัวและชุมชนสามารถควบคุมและจัดการได้ด้วยตนเองโดยเป็นอิสระจากการพึ่งพิงจากภายนอก จากเหตุผล
ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านด้านอาหาร โดยการศึกษาชนิดของผัก
พื้นบ้าน และการใช้ประโยชน์จากพืชผักพ้ืนบ้านของชุมชมกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าและมั่นใจในภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของตนเอง และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาจ านวนชนิดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และแหล่งที่พบพืชผักพ้ืนบ้าน 
 2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชผักพ้ืนบ้านด้านอาหาร  
 3. เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชอย่างยั่งยืน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พร้อมทั้งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ด้านอาหาร  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้ 
 1. เปิดประชาคมหมู่บ้านประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชาวบ้านหมู่ 3 
บ้านทิพุเยทราบ โดยผู้ประสานงานโครงการวิจัยเป็นผู้ช้ีแจง  
 2. ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวบรวมและศึกษาเอกสารรวมถึงรายงานการวิจัย และผลงานตีพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของพืชอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง  
 3. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชอาหาร โดยสอบถามจากผู้น าหมู่บ้านโดยการใช้เทคนิค SNOW BALL คัดเลือกผู้รู้ใน
ชุมชนด้านภูมิปัญญาการท าไร่หมุนเวียน และการปลูกพืชในไร่หมุนเวียน ภูมิปัญญาการประกอบอาหาร จนได้ผู้รู้ในท้องถิ่นท่ี
แท้จริง จ านวน 4 คน จึงร่วมด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ถ่ายภาพ และบันทึกข้อมูล รายละเอียดที่มีความส าคัญต่อการ
จ าแนกชนิด การใช้ประโยชน ์วิธีการบริโภค แหล่งที่พบ เป็นต้น  
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาคสนามโดยการน าตัวอย่างพืชมาสอบถามผู้รู้ในชุมชนเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูล  
 5. ทดลองประกอบอาหารจากพืชผักพ้ืนบ้านท่ีชาวกะเหรี่ยงบริโภค รวมกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
พื้นบ้าน และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนโดยสอบถามจากผู้รู้ และ บันทึกเป็นต ารับอาหารท้องถิ่น  
 6. จัดท าค าบรรยายพืชแต่ละชนิด ตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องโดยใช้เอกสารทาง พฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน 
และสรุปวิเคราะห์ข้อมูล  
 7. จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาด้านอาหารของชุมชน 
 8. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์
 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านด้านอาหาร บ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี มีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. ขอบเขตเชิงพื้นที่   
   พื้นที่ด าเนินการวิจัย หมู่ที่ 3 บ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
  2. ขอบเขตเชิงประชากร 

  ผู้รู้ด้านภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้านของบ้านทิพุเย เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน      
ทิพุเยไม่น้อยกว่า 20 ป ี

 3. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
  1. ส ารวจพันธุ์พืชผักพื้นบ้านในพื้นที่วิจัย ด้วยการใช้แบบบันทึกข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้

เทคนิคการสะสมแบบก้อนหิมะ (Snowball) หาผู้รู้และผู้มีความเช่ียวชาญของท้องถิ่นเป็นผู้น าทาง 
  2. การทดลองปฏิบัติการท าต ารับอาหารจากพืชผักพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญาด้านอาหาร ด้วยความ

ร่วมมือระหว่างคณะวิจัยกับผู้รู้ในชุมชนที่ประกอบอาหารด้วยพืชผักพ้ืนบ้านเป็นประจ า 
  3. แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาด้านอาหารด้วยการน าเสนอข้อมูลการ

วิจัยในการประชุมหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ขอบเขตเชิงเวลา 
  1 ปี  (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารบ้านทิพุเย อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีผลการวิจัย ดังนี ้
 ชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และแหล่งที่พบพืชผักพื้นบ้าน พบพืชจ านวน 56 วงศ์ 90 สกุล 146 ชนิด ประเภท
ของผักพืชบ้าน ส่วนมากเป็นไม้ล้มลุก จ านวน 50 ชนิด รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น จ านวน 49 ชนิด ไม้เถา จ านวน 25 ชนิด อื่นๆ 
เช่น เห็ด เฟิร์น พืชน้ า จ านวน 13 ชนิด และไม้พุ่ม จ านวน 9 ชนิด 
 แหล่งที่พบมากที่สุด คือ บริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัย จ านวน 109 ชนิด รองลงมา คือ บริเวณหัวไร่ปลายนา จ านวน 
69 ชนิด และบริเวณชายเขา/เนินเขา จ านวน 64 ชนิด แหล่งที่พบพืชยืนต้นมากที่สุด คือ บริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัย มีการ
ปลูกพืชผักพื้นบ้านที่เป็นพืชล้มลุกไว้รับประทานใน ครอบครัว เช่น เผือก แตงเปรี้ยว ขมิ้นชัน ขมิ้นขาว ขิงแมงดา บุก พริก
กะเหรี่ยง เร่ว บวบ ฟักทอง ผักไผ่ มะเขือพวง มะแว้งต้น มันนก หว่องเทอน่า (ผักฮาก) ไม้ยืนต้นมีทั้งน าพันธุ์มาจากป่า
ธรรมชาติ เช่น เกาลัด ลิ้นจี่ป่า เงาะป่า มะไฟ ชะมวง ก าจัด ลิ้นฟ้า เนียง สะตอ มะม่วง และน ามาจากภูมิภาคอืน่ ประกอบด้วย 
สะตอ เงาะ มะไฟ มังคุด ลางสาด ลองกอง นอกจากนั้นพืชที่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติ เช่น ผักเผ็ด ผักกาดนา   (สะเบาะ) 
ผักปลัง ผักเสี้ยนผี ผักชีฝรั่ง เป็นต้น  
 ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชผักพ้ืนบ้านด้านอาหาร มีดังนี ้
   การใช้ประโยชน์ด้านอาหาร สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด ตามคุณสมบัติของพืชนั้นๆ 
การประกอบอาหารนิยมใช้วิธีต้ม ย่าง ตามชนิดของผักพื้นบ้าน ชนิดที่ต้องท าให้สุกก่อนด้วยวิธีต้มหรือย่างได้แก่ หน่อไม้ บุก 
บอนทั้งส่วนก้าน ไหล และดอก เผือก มัน บางชนิดนิยมน ามาดอง ได้แก่ เนียง หน่อไม้ ผักหนาม ใช้เป็นเครื่องแต่งรส         
แต่งกลิ่น ดับคาว ได้แก่ น่องกะหว่อง (ผักขี้อ้น) เอ่เกลอ (หอมบัว) เซิงวะ (หอมชู) หว่องซ่งซา (มะแขว่น) มะแหลบ ผักทีมีรส
เปรี้ยวใช้แก้พิษคันในพืชกลุ่มบอน บุก เผือก ได้แก่ ส้มออบแอบ ส้มป่อย มะตาด ใช้รากต้นกระพังโหมผสมในแป้งข้าวเหนียว
ช่วยท าให้ขนมเหนียวนุม่ขึ้น เช่นการท าขนมจากแป้งขา้วเหนียว  
   เป็นอาหารที่สืบทอดวัฒนธรรมความเช่ือ ไม่ให้ลืมความทุกข์ยากที่ผ่านมาของบรรพบุรุษ ดังนั้นจะต้อง
ปลูกกลอยหรือหากลอยมาท ากินทุกปีเพื่อให้ระลึกถึงอดีตของบรรพบุรุษที่บอกเล่าว่ากลอยใช้แทนข้าวได้ จากวัฒนธรรมการ
ปลูกข้าวไร่ของคนกะเหรี่ยงที่สืบทอดจากอดีต ปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเยหลายครอบครัวยังคงรักษาองค์ความรู้เดิมคือ
การจัดการระบบไร่หมุนเวียนที่รักษาความหลากหลายของพันธุ์พืชไว้ ถึงแม้ปัจจุบันไม่สามารถหมุนเวียนพื้นที่ท าไร่ได้แล้วก็
ตาม แต่ยังคงมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของพืชที่เหมาะสมจะปลกูในไรข่้าวแต่ละแห่ง มีการวางแผนการเพาะปลูกในไรข่้าว เช่น 
พื้นที่ปลูกพร้อมกับการหยอดข้าว มีแตงเปรี้ยว ถั่ว พริก พืชที่ต้องปลูกบริเวณที่มีการเผาจะมีส่วนผสมของขี้เถ้าท าให้งอกงามดี 
เช่น มะเขือ ยาสูบ มันขี้หนู เผือก พืชที่มีเถาเลื้อยพันจะปลูกไว้ตามต้นไม้ในไร่ เช่น บวบพันธุ์ต่างๆ น้ าเต้า ฟักทอง ส าหรับ
พันธุ์ข้าวจะเก็บพันธุ์ได้พอปลูกในแต่ละปีในการปลูกจะมีพันธุ์ข้าวมากกว่า 1 ชนิด ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละครอบครัว และ
อายุการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากัน ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน นอกจากน้ันข้าวบางชนดิต้นสูง บางชนิดต้นเตี้ย ดังนั้นต้องเลือกพันธุ์
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ไร่ ใน 1 แปลง อาจปลูกข้าวได้ 3 – 4 สายพันธุ์ พันธุ์ข้าวไร่ส่วนมากเป็นพันธุ์ข้าวหนัก อายุการเก็บเกี่ยว
นานกว่าข้าวเบา เช่น บือบ่องทุเผละ (ข้าวแข็ง) บือบ่องอั่ว (ข้าวเม็ดใหญ่สีออกเหลือง) และจะต้องปลูกข้าวเหนียวไว้ส่วนหนึ่ง 
เชื่อว่าเป็นเพื่อนกนั  
 แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืช  ดังนี ้

คณะผู้วิจัยร่วมกับผู้รู้ในชุมชนคัดเลือกพืชที่คนในชุมชนนิยมรับประทานประกอบด้วย แตงเปรี้ยว หน่อไม้ 
พริกกะเหรี่ยง กะเจี๊ยบ หยวกกล้วย มะตาด ผักกูด เนียง กลอย น ามาจัดท าเป็นต ารับอาหารร่วมกันระหว่างผู้วิจัยนักศึกษา
และแม่บ้านภูมิปัญญาของบ้านทิพุเยได้ 9 ต ารับ คือ น้ าพริกแตงเปรี้ยง แกงกระเจี๊ยบ น้ าพริกแกงเผ็ดพริกกะเหรี่ยง แกงแตง
เปรี้ยวกับหมูย่าง ตะหล่าโป๊ะ แกงปลาใบชะมวง น้ าพริกหอมบัว (เอ่เกลอ) น้ ายาหยวก และขนมทองโย๊ะ และเสนอต ารับ
อาหารในการประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านเกิดความภาคภูมิใจในวิถีการบริโภค ผู้วิจัยน าต ารับอาหารที่ได้มาใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาอาหารพื้นบ้านของสาขาคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รู้จักอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง
มากขึ้น 

ส่งเสริมครอบครัวที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชพื้นบ้านแซมในพ้ืนที่ให้มีความหลากหลายของชนิดและพันธ์ุพืช 
โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในครอบครัวเป็นหลัก เช่น ปลูกข้าวไร่ แตงเปรี้ยว ถั่ว แซมในสวนยางพารา สวนปาล์ม ตามที่ลุง
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ชัชวาล เกรียงแสนภู อดีตก านันต าบลชะแล ท าเป็นตัวอย่าง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัตติามภูมิปัญญาการท ามาหากิน (ลือกาเวาะ) 
ของชาวกะเหรี่ยงโพล่ว ด้วยการปลูกพืชใช้สอยรอบที่อยู่อาศัย ชนิดและปริมาณของพืชที่ปลูกมีความหลากหลายตามความ
ต้องการของครอบครัว ตามที่ลุงพันธ์ทิพย์   เจริญวัย และป้าปกรวรรณ  เกรียงแสนภู ท าเป็นตัวอย่าง  

คณะผู้วิจัยร่วมมือกับศูนย์พัฒนาสังคมที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี (ศพ.ส.2) น าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการจัดสวัสดิการชุมชนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมบนพื้นที่สูงของชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ บ้านกองม่องทะ 
ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี บ้านไตรรัตน์ ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวัสดิ์ บ้านเนินสวรรค์ ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค มีการ
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารรอบที่อยู่อาศัย หากได้ผลดีมีเหลือจ าหน่ายหน่วยงานรัฐจะช่วยหาตลาด 
 
ตารางที่ 1 พืชผักพ้ืนบ้าน 

ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ส่วนที่ใช้ ภูมิปัญญาการบริโภค 
ก่อ (เกาลัดป่า) Castanopsis 

wallichii King ex 
Hook 

FAGACEAE ผลแก ่ เมล็ดแก่คั่วให้สุก กินเป็นอาหาร 

กระทือ Zingiber zerumbet 
(L.) Sm. 

ZINGBERACEAE ดอกอ่อน หน่อ
อ่อน เหง้าอ่อน 

ดอกอ่อน หน่ออ่อน เหง้า ลวก 
ต้ม ย่าง เป็นผักจิ้มน้ าพริก แกง
เผ็ด แกงป่า 

กระทือลิง Boesenbergia 
parvula (Wall.ex 
Baker) Kuntze 

ZINGIBERACEAE ดอกอ่อน หน่อ
อ่อน 

กินสดหรือต้มสุกจิ้มน้ าพริก 

กลอย Dioscorea hispida 
Dennst. var. 

DIOSCOREACEAE หัว กระบวนการเตรียม หั่นเป็นช้ิน 
แช่น้ า 3 วัน ทับน้ า 1 คืน ตาก
แห้ งก่ อนท า เป็ นขนมหวาน 
น าไปหุงปนกับข้าวเจ้า ท าขนม
ข้าวเหนียวกลอย แกงบวด 

ขมิ้นชัน Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE ดอกอ่อน หน่อ
อ่อน เหง้า  

ห น่ อ อ่ อ น  ด อก อ่ อ น ต้ ม จิ้ ม
น้ าพริก เหง้า แต่งกลิ่น แต่งสีใน
อาหารทั้งคาวและหวาน 

ขิงแมงดา Zingiber kerrii Craib ZINGIBERACEAE ดอกอ่อน หน่อ
อ่อน 

กินสด ต้ม จิ้มน้ าพริก แกงเผ็ด 

คาวตอง Houttuynia cordata 
Thunb 

SAURURACEAE ทั้งต้น กินเป็นผัก กับน้ าพริก แกงเผ็ด
ต่างๆ 

ชะมวง Garcinia cowa 
Roxb. Ex. DC. 

GUTTIFERAE ใบอ่อน ยอด ผล ใบอ่อน ผลอ่อนใส่แกงให้รส
เปรี้ยว 

ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) 
Roxb. 

LEGUMINOSAE – 
CAESALPINIOIDE 
AE 

ยอดอ่อน  กินสด ต้ม ลวก กินกับน้ าพริก 

ชุมเห็ดไทย Senna tora (L.) 
Roxb. 

LEGUMINOSAE - 
CAESALPINIOIDE 
AE 

ยอดอ่อน กินสด ต้ม ลวก กินกับน้ าพริก 

ตาว Arenga pinnata 
(Wurmb) Merr 

PALMAE ย อ ด อ่ อ น  ผ ล
อ่อน  

ยอดอ่อนใช้ต้ม แกง ผลอ่อน
รับประทานเนื้อ ท าเป็นอาหาร
หวาน  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พืชผักพ้ืนบ้าน 

ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ส่วนที่ใช้ ภูมิปัญญาการบริโภค 
แตงเปรี้ยว Cucumis Sativus L. CUCURBITACEAE ผลอ่อน ผลแก่ ผลแก่ใส่น้ าพริกช่วยให้รสเปรี้ยว 

เนื้อใช้แกงเผ็ด 
เนียง Archidendron jiringa 

(Jack) I.C. Nielsen 
LEGUMINOSAE – 
MIMOSOIDEAE 

ผลแก ่ กินดิบ ดอง ต้มสุกกินกับน้ าพริก 
แกง ท าขนม 

ผักมันหมู Gnetum gnemon 
Linn. var. tenerum 
Markgr. 

GNETACEAE ยอด ใบ ผลอ่อน เป็นผักใส่แกงตะละโป๊ะ ผัดไข่ 
ต้ม จิ้มน้ าพริก 

ผักหวานป่า Champereia 
manillana  (Blume) 
Merr. 

OPILIACEAE ผลอ่อน ใบอ่อน 
ยอด 

ยอด ใบอ่อน ผลอ่อน ลวกต้มจิ้ม
น้ าพริก แกงส้ม แกงคั่ว ย า ผัด 

พริกพราน Zanthoxylum sp. RUTACEAE ผลแก่ ยอดอ่อน ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก 
เปลือกผลใส่พริกแกงให้หอม  
ผลสดดองรับประทาน 

มะตาด Dillenia indica L. DILLENIACEAE ผลอ่อน ให้รสเปรี้ยวในอาหาร จ าพวก 
แกงส้ม แกงคั่ว น้ าพริก 

ระก า Salacca 
wallichiana C. 

PALMAE ผลแก ่ ผลแก่กินเป็นผลไม้ ใส่แกงให้รส
เปรี้ยว 

ลิ้นจี่ป่า Litchi chinensis 
Sonn. 

SAPINDACEAE ผลแก ่ กินเป็นผลไม้ มีรสเปรี้ยวหวาน 

หอมชู Allium sativum L. ALLIACEAE ทั้งต้น กินสดกับน้ าพริก ใส่แกง โขลก
ร่วมกับพริกแกงหรือน้ าพริกช่วย
ให้มีกลิ่นหอม 

หอมบัว Allium ascalonicum ALLIACEAE ทั้งต้น กินสด ดองกินกับน้ าพริก ใส่แกง 
โ ขลกร่ ว มกั บพริ ก แก งหรื อ
น้ าพริกช่วยให้มีกลิ่นหอม 

เห็ดโคน Termitomyces 
robustus (Beeli) 
Heim 

AMANITACEAE ดอกเห็ด ต้ม แกง ผัด ย า หรือใช้ร่วมกับ
อาหาร อ่ืนๆ 

เห็ดรวก Lentinus strigosus 
(Schw.) Fr. 

POLYPRACEAE ดอกเห็ด ต้ม ผัด แกง 

จากตารางพบว่า พืชผักพื้นบ้านที่พบบริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัย มีความหลากหลายของพันธุ์พืชประกอบด้วยไม้ยืน
ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุกและไม้เถา ภูมิปัญญาในการบริโภคสามารถรับประทานได้ทุกส่วน ทั้งส่วนต้น ผล ยอด ใบ ราก และดอก 
ตามชนิดของพืชวิธีการในการบริโภค น ามาประกอบอาหารได้ทั้งสดและต้มสุก 
อภิปรายผลการวิจัย 

การส ารวจพืชผักพื้นบ้านจ าแนกได้ 59 วงศ์ 95 สกุล 146 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชบกประเภทไม้ล้มลุก พบทั้ งบริเวณ
บ้านและไร่ข้าว ส่วนใหญ่เป็นพืชอาหารที่เจริญเติบโตเร็ว เช่น พริกกะเหรี่ยง กระเจี๊ยบ บอน เผือก ผักคราด ผักกาดนา ผักกูด 
ผักหนาม ผักปลัง และนิยมใช้ประกอบอาหารเป็นประจ า แหล่งที่พบพืชยืนต้นมากที่สุด คือ บริเวณบ้าน เช่น สะตอ เนียง 
เกาลัด มะม่วง เพกา มะกอกป่า เป็นต้น สอดคล้องกับสุดารัตน์ เพียรเสมอ (2547 หน้า 183) ที่พบผักพื้นบ้านบริเวณบ้านและ
สวนมากที่สุด พืชผักพื้นบ้านมีการแพร่กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ที่สามารถเจริญได้ในทุก
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ  
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แหล่งที่พบพืชอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีจ านวนชนิดและปริมาณลดลง เนื่องจากสัมปทานป่าไม้ที่ครอบคลุมพื้นท่ี
ป่าตะวันตกรวมพื้นที่ชุมชนทิพุเย ส่งผลให้เกิดการแปรเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกไปสู่เกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้น พืชที่นิยมปลูกใน
ไร่ข้าวตามวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงโพล่ว เช่น ถ่ัวชนิดต่างๆ แตงเปรี้ยว บวบ ฟักทอง เผือก มัน เอ่เกลอ (หอมบัว) เซิงวะ (หอม
ชู) งา แง ผักกาด น่องกะหว่อง (ผักขี้อ้น) ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในไร่ข้าว มีปริมาณการปลูกและผลผลิตลดลงสอดคล้องกับวัลย์ลิ
กา สรรเสริญชูโชติ (2545 หน้า 74) พบว่า ความรู้ในระบบไร่หมุนเวียนที่รักษาสมดุลและความหลากหลายของธรรมชาติไว้ได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้หญิงกะเหรี่ยงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสืบทอดองค์ความรู้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบการผลิตแบบไร่หมุนเวียน นอกจากนั้นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชนถูกก าหนดเป็นที่ดินส่วนบุคคล คนในชุมชน
ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้   

องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้าน ชาวโพล่วใช้ประโยชน์จากพืชผักพ้ืนบ้านอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ คือ การ
ใช้ประโยชน์ด้านอาหาร ซึ่งจะน าพืชผักที่ได้มาประกอบอาหารหลากหลายชนิด ตามคุณสมบัติของพืชนั้นๆ ด้วยกรรมวิธีต่าง 
กันไป และใช้อาหารเหล่านั้นเป็นเครื่องมือสืบทอดวัฒนธรรมความเช่ือเพื่อส่งต่อความรู้ของบรรพบุรุษสู่รุ่นต่อไป ดังวัฒนธรรม
การบริโภคกลอย การบริโภคข้าวไร่ ซึ่งหลายครอบครัวยังคงรักษาองค์ความรู้เดิมคือการจัดการระบบไรห่มุนเวียนที่รกัษาความ
หลากหลายของพันธุ์พืชไว้ ถึงแม้ปัจจุบันไม่สามารถหมุนเวียนพื้นที่ท าไร่ได้แล้ วก็ตาม แต่ชุมชนยังคงไว้ซึ่งแบบแผนการ
เพาะปลูกในไร่ข้าว เช่น พืชที่ปลูกพร้อมกับการหยอดข้าวไร่ จ าพวกแตงเปรี้ยว ถั่ว พริก พืชเถาเลื้อย ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวก็จะ
แตกต่างกัน เพื่อลดปัญหาเรื่องแรงงานในการเก็บ สอดคล้องกับกวินธร เสถียร และคณะ (2555 หน้า 88) กล่าวว่า สภาพการ
ใ ช้ป ร ะ โยชน์ท รั พย ากรพรรณพื ชขอ ง ชุมชน เ ริ่ มมี แนว โน้ มลดลง เนื่ อ ง จ ากการ เปลี่ ยนแปลงด้ านวิ ถี ชี วิ ต  
เช่น การพึ่งพาเทคโนโลยี การเข้าถึงยารักษาโรค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การออกไปเป็นแรงงานต่างถิ่น เป็นต้น ซึ่ง
แน่นอนว่าป่าย่อมไม่ได้รับผลกระทบในแง่นี้ แต่สิ่งที่อาจจะสูญหายไป คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พรรณพืชจากป่า และความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security)  

แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยส่งเสริมให้ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชโดยใช้หลักการของ ลือกาเวาะ เพื่อท าให้เกิดกลุซุของครอบครัว และน าไปสู่ข้อตกลงที่
เป็นลายลักษณ์อักษรอันจะน าไปสู่การเป็นปฏิญญาเพื่อความมั่นคงทางอาหารของครอบครัวและชุมชนโพล่วสอดคล้องกับ
อนุชิต ธิวงค์ (2551 หน้า 99) พบว่า ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนของเผ่าพื้ นที่สูงนั้น ยังต้องอาศัยความเข้าใจ 
ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น องค์ความรู้ในการดูแลรักษาป่าไม้ การปลูกป่า การรักษาแม่น้ าอุปกรณ์ในการ
ดับไฟและงบประมาณที่สนับสนุนจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งเปิดโอกาสใน
ชุมชนได้ใช้สิทธิในการปกป้องป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านตามความเชื่อ
และจารีตประเพณีที่ถูกสั่งสมและถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตกาลให้มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
 1. พื้นที่บ้านทิพุเยเป็นพื้นที่ลักษณะเฉพาะมีล าห้วยไหลผ่านหมู่บ้าน 2 สาย และอยู่โดยรอบ หมู่บ้าน 4 สาย  
บางช่วงเป็นน้ ามุดหายไป บางช่วงมีน้ าตกสวยงามในฤดูฝน หากปล่อยให้พื้นที่ธรรมชาติถูกจับจองเพื่อท าการเกษตรเชิง 
พาณิชย์ มีการใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย เพิ่มขึ้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและแหล่งต้นน้ าเสียหาย ควรอนุรักษ์พื้นที่ที่มี
ลักษณะเฉพาะเพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน  
 2. การปลูกพืชพันธุ์ท้องถิ่นในไร่ข้าวและบริเวณบ้าน มีการซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดมาปลูก เช่น พริกพันธุ์ลูกผสม 
ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบ ตลอดจนมีการใช้สารเคมี อาจก่อให้เกิดปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชลดปริมาณลงและ
ปนเปื้อนสารเคมี ควรหาแนวทางให้ชุมชนรักษาแบบแผนการด าเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงท่ีผูกพันกับวัฒนธรรมข้าว 
 
เอกสารอ้างอิง 
กวินธร เสถียร นิสาพร วัฒนศัพท์ และเสวียน เปรมประสิทธิ์ ) .2555 .( การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชของชุมชนใน

พ้ืนที่เขื่อนสิริกิติ์. JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT RESEARCH 2012; 5 (1) หน้า 88 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ าแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา ท าการเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 230 คน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และทดสอบรายคู่ตามวิธี LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X̄ = 4.08) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน (X̄ = 4.33) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (X̄ = 4.26) ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (X̄ = 4.25) ด้านหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (X̄ = 4.06) ด้านการวัดและการประเมินผล (X̄ = 3.86)  ด้านการให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา (X̄ = 3.85) และด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (X̄ = 3.83) ตามล าดับ 2) นักศึกษาที่มี
เพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผล
การศึกษาจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของอาจารย์ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สิ่งที่ควรมีการ
ปรับปรุงคือเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, หลักสูตร, รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study satisfaction level toward program in Public 
Administration in Faculty of Humanities and Social Sciences at Dhonburi Rajabhat University, 2) to compare 
satisfaction level toward program in Public Administration classified by gender and education level. The 
sample were 230 students including freshmen, sophomores, juniors and seniors in Public Administration 
Program in Faculty of Humanities and Social Sciences at Dhonburi Rajabhat University. The Questionnaire 
was used as the tool for data collection. The data was analyzed in term of frequency, percentage, means, 
standard deviation, T-test, One – way ANOVA, and LSD method. 

The results from this research indicated as follows: 1) Satisfaction toward program in Public 
Administration in Faculty of Humanities and Social Sciences at Dhonburi Rajabhat University was at the high 
level (Mean=4.08). 2) Students with different gender had the different level in satisfaction toward program 
in Public Administration. Furthermore, students with different education level had no the different level in 
satisfaction toward program in Public Administration with the statistical significance at .05 level. And the 
results from interviews and discussion groups of graduates, professors and employers, program in Public 
Administration should be improved is the support for learning. 
Keywords: Satisfaction, Program, Public Administration 
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บทน า 
 เมื่อมีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏธนบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี และในปี พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้ท าการปรับปรุงในเนื้อหาสาระให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคปัจจุบัน พร้อมเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจากเดิม เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และเปิดด าเนินการในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งครบรอบระยะเวลา
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามล าดับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรพ.ศ. 2554 เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิตมวีิสัยทัศน์มุง่สรา้ง
บัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีความสามารรถในการคิดและวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผล สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ด ารงตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษามากกว่า 500 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560) ซึ่งในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจะมีการพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและสร้างฐานความรู้เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถ
ในการแข่งขัน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีการวางแผนหลักสูตรเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ให้บัณฑิตมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการประกอบอาชีพใน
อนาคต ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพบัณฑิต จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
และพัฒนาการเรียนการสอน โดยน าระบบประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใช้ใน
การก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาจะพัฒนาไปตามนโยบายด้านต่าง ๆ ได้จ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการ ความพึง
พอใจของนักศึกษา ผู้บริหารและอาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงด้วย ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลการด าเนินงานปร ะกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร พบว่า ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับพอใช้ ที่คะแนน 3.12 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และ
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรที่มี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ที่คะแนน 3.28 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (รายงานผลการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้บริหารและอาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต 
และผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งผลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ าแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดังนี ้
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อมุ่งส ารวจความพึงใจของศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ช้ันปีที่ 1 ถึง 
ช้ันปีท่ี 4 (เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 นับกลับกัน) จ านวน 539 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หน้า 45)  

n = 539 
1+ 539 (0.05)2 

n = 229.61 = 230 คน 

จากการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 230 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูม 
เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ และช้ันปีการศึกษา จ านวนข้อค าถาม 2 ข้อ 

สร้างเป็นข้อค าถามลักษณะให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบ ซึ่งมี 5 ระดับ คือระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 

 โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและทดสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม ดังนี้ ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2557 ระบุให้แต่ละหลักสูตร 

ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยจะประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
และตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อที่ 11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร จากนั้นสร้างแบบสอบถามฉบับร่างขึ้น และน าแบบสอบถามฉบับร่างที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการ
เรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นน าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.80 – 1.00 น าแบบสอบถามที่
ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) แล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 แล้วจึงน าแบบสอบถามไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร ใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
ได้แก่ เพศ โดยใช้การทดสอบที (T– test) ส าหรับช้ันปีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way 

ANOVA) และทดสอบรายคู่ตามวิธีของ lSD 

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิต
จากสถานประกอบการต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับ
การสัมภาษณ์โดยใช้เแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structural Interview) กับผู้บริหารหรือประธานหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และใช้
วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ บริหาร/อาจารย์ของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่างๆ ผู้วิจัยจะนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง รวมทั้ง
ใช้วิธีการสอบถามโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ เพิ่มเติมด้วย และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยรวบรวม คัดเลือก และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอในรูปความเรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป 
 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา มุ่งศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา ผู้บริหารและอาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบต่างๆ  

2. ขอบเขตเชิงระยะเวลา ในช่วงเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2560 

3. ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 
ผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้
บัณฑิตจากสถานประกอบการต่างๆ  
 

ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n = 230) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 
105 
125 

 
45.7 

54.3 

รวม 230 100.0 

ช้ันปีการศึกษา 
       นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

       นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

       นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

       นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

 
49 
59 
59 
63 

 
21.3 

25.7 

25.7 

27.3 

รวม 230 100.0 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ช้ันปีการศึกษา 
 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1. หลักสตูร 
2. อาจารยผ์ู้สอน 
3. การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5. การจัดการเรยีนการสอน 
6. การวัดและการประเมินผล 
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
8. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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 จากตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือ ร้อยละ 54.3 และเพศชาย ร้อยละ 45.7 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มากที่สุด ร้อยละ 27.3 เป็นนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 25.7 เท่ากัน และเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 21.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยรวมและ
รายด้าน 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา X̄ S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.33 .84 มาก 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.26 .81 มาก 2 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.25 .81 มาก 3 
ด้านหลักสูตร 4.21 .74 มาก 4 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.06 .67 มาก 5 
ด้านการวัดและการประเมินผล 3.86 .76 มาก 6 
ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 3.85 .78 มาก 7 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 3.83 .53 มาก 8 
ภาพรวม 4.08 .53 มาก - 

 
 จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̄ = 4.08) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้
ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน (X̄ = 4.33) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (X̄ = 4.26) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (X̄ = 
4.25) ด้านหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (X̄ = 4.06) ด้านการวัดและการประเมินผล (X̄ = 3.86)  ด้านการให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่นักศึกษา (X̄ = 3.85) และด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (X̄ = 3.83) ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะในการ
ปฏิบัติ นอกจากนี้ ทางหลักสูตร ฯ ได้วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการปรับรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 
มุ่งเน้นความเป็นพหุวิทยาการ เน้นการสร้างบัณฑิตของสาขาให้เป็นนักจัดการภาครัฐแบบท่ัวไป (generalist) ในการวางแผนใน
การพัฒนานักศึกษาในด้าน ๆ เน้นความหลากหลายของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์กลุ่มบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหลักสูตรมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การที่หลักสูตรต้องการสรา้งนักจัดการภาครัฐแบบท่ัวไป ไม่เฉพาะเจาะจงทางใดทางหนึ่ง ซึ่งการไม่เจาะจงท าให้มีความยืดหยุน่
ต่อการจบไปมีงานท าได้กว้างขวางกว่า ดังนั้น จากการสอบถามจึงพบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาหรอืบัณฑติของหลักสตูร ฯ สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงการประกอบอาชีพอิสระ โดยบัณฑิตส่วนหนึ่ง
กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา ฯ กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ล้วนแต่มีผลต่อการผลิตบัณฑิตทั้งสิ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ค าแนะน าปรึกษาของผู้บริหารและคณาจารย์แก่นักศึกษานั้นเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะโดยพื้นฐานของนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมี
ความเข้าใจว่า อาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มักประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรับราชการ หรือเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ แต่เมื่อตนได้เข้ามาศึกษาและได้รับค าแนะน าต่าง ๆ จากคณาจารย์ บัณฑิตจ านวนมากได้
ค้นพบว่า แท้จริงแล้วตนมีแนวทางการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาได้หลากหลายมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
เท่านั้น หากแต่ยังสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ในภาคเอกชนในต าแหน่งที่หลากหลายได้เช่นกัน นอกจากการได้รับค าแนะน า
ต่าง ๆ จากคณาจารย์แล้ว สาขาวิชา ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การอบรมสัมมนาหรือการแนะแนวการประกอบ
อาชีพจากบัณฑิตรุ่นพี่ ซึ่งท างานในองค์กรหรือหน่วยงานที่หลากหลายเช่นกัน นอกจากนี้ กลุ่มบัณฑิตยังให้ข้อเสนอแก่
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หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยให้แต่รายวิชามีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น เพราะการเรียนทฤษฎีในช้ันเรียน
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการท างาน อีกทั้งควรมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อาทิ การจัดสถานที่แหล่ง
ค้นคว้าให้มีข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในอนาคต  

จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า 
ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในบัณฑิตมาก เพราะบัณฑิตค่อนข้างมีความรู้รอบตัวและใฝ่เรียนรู้ในระดับหนึ่ง แต่ประเด็น
หนึ่งที่หลักสูตร ฯ ควรส่งเสริมให้มากขึ้น คือ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเสริมทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็น เพราะผู้ใช้บัณฑิตในหลาย ๆ สถานประกอบการให้ความเห็นตรงกันว่า บัณฑิตขาดทักษะในการคิดค านวณ ใช้เวลาใน
การค านวณค่อนข้างมาก อีกทั้งเมื่อให้ทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค านวณ (Microsoft Excel) บัณฑิตก็ยังไม่
สามารถค านวณได้ แต่ในเรื่องของสาระรายวิชาต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้ศึกษาจบมานั้น ขึ้นอยู่กับตัวบัณฑิตเองรวมไปถึงต าแหน่ง
หน้าท่ีที่บัณฑิตท างานด้วยว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท างานได้มากน้อยเพียงใด   

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ N X̄ S.D. t p 

ชาย 

หญิง 
105 
125 

4.19 
3.99 

.52 

.53 
2.853 .005* 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.849 
63.330 

3 
226 

.616 

.280 
2.200 .089 

รวม 65.179 229    

  
จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาที่มีช้ันปีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมทั้ง 8 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̄ = 4.08) เนื่องจากหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตได้จัดท าหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตโดยให้ความส าคัญใน
การผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น นักศึกษา คณาจารย์ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่จึงมีความพึงพอใจในหลักสูตร
ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2552) พบว่า ในภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
การศึกษาในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาศิริ เขตปิยรัตน์ และ สินีนาถ วิกรมประสิทธิ (2554) 
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรสาขาวิชาในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความพึง
พอใจระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.33) เนื่องจาก
หลักสูตร ฯ ได้มีการคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย จึงท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ในศาสตร์อย่างเข้มแข็ง 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา (2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านอาจารย์
ผู้สอนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.26) เนื่องจากหลักสูตร ฯ มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งตอบสนองต่อผู้เรียนและเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้เรียนโดยการศึกษานอก
สถานที่ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา 
(2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.25) เนื่องจากหลักสูตร ฯ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือต าราอย่างจ ากัด ท าให้นักศึกษาอาจจะต้องไปใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา (2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านปัจจัย
เกื้อหนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) 
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X̄ = 4.06) เนื่องจากหลักสูตร ฯ 
ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้านการจัดกิจรรม อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทอง
อุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการวัดและการประเมินผล อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.86) เนื่องจากหลักสูตร ฯ ได้มีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา 
(2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.85) เนื่องจากหลักสูตร ฯ 
มีการจัดระบบให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เข้าพบด้วยตนเอง เฟซบุ้ค ไลน์ เป็นต้น ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.83) เนื่องจากหลักสูตร ฯ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรญา ทองอุ่น และ 
จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องมาจากนักศึกษาที่มีเพศต่างกันก็อาจ
มีทัศนคติที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมงคลธรรมวิธาน และคณะ (2560) พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2552) พบว่า เพศไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึง
พอใจ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ (2557) พบว่านิสิตจีนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

นักศึกษาที่มีช้ันปีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรวมทั้ง 8 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากหลักสูตร ฯ ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนานักศึกษาในแต่ละช้ันปีอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละช้ันปี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) พบว่านิสิตที่มีช้ันปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. หลักสูตร ฯ ควรมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

2. หลักสูตร ฯ และอาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้หลากหลายมากขึ้น ส่งเสริมการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วย 
 3. หลักสูตร ฯ ควรเสริมกิจกรรรมในทางปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้ 
 4. หลักสูตร ฯ ควรมีการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง เพื่อสร้างเสริมความรู้แก่
นักศึกษา 
 5. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรเพิ่มเติม 
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ท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 
Teamwork is effective 
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Taweesak  Veerapong , Amnat  Kongklinhom , Aemon  Henwattana 

Supanburi Dramatic Arts College Bunditpatanasilpa Institute Ministry of Culture 
 

บทคัดย่อ 
การจัดการความรู้เรื่องการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ จัดท าขึ้นตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์ ซึ่ง

เป็นสถานศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานท่ัวไป การด าเนินงานของสถาบันฯ มีความสอดคล้องกันระหว่างการบริหารงานวิชาการที่
มีลักษณะเฉพาะกับการบริหารสถาบันทางการศึกษาทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ไทยอันเป็นสมบัติของชาติ  
 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ คือ ดึงความรู้
ที่ฝังอยู่ในตัวคนซึ่งได้มาจากประสบการณ์หรือความช านาญเฉพาะบุคคล มาจัดให้เป็นระบบระเบียบขึ้น ท าให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงวิธีการด าเนินงานได้สะดวก สามารถน าองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Organization)  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งเป็น
การส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ผลการด าเนินงาน พบว่า การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ สามารถสรุปแนวทางได้ 8 ประเด็น ดังนี้    1) น าต้อง
มีความรู้ความสามารถ 2) มีการก าหนดภาระหน้าที่งานอย่างชัดเจน 3) ต้องปราศจากอคติในการท างาน   4) มีบรรยากาศที่
เหมาะสมในการท างาน 5) มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 6) ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 7) วาง
แผนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน และ 8) มีการติดต่อประสานงานที่ดี แนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกตามสายงานที่
แตกต่างหลากหลาย การน าองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอย่ายิ่งต่อการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ อันเป็น
หนึ่งในพันธกิจของวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ค าส าคัญ : แนวทาง , การท างานเป็นทีม , ประสิทธิภาพ  
 

ABSTRACT 
Effective knowledge management in team work.  Prepared in accordance with the policy of the 

Bandit Patasilp Institute. Which is an educational institution that has the main duty to provide education in 
Arts and culture in dance Music Artisan. Including general teaching and learning. The operation of the 
Institute There is a consistency between academic administration that is unique to the administration of 
general educational institutions for maximum efficiency. And is a conservation of Thai culture which is a 
national treasure.  
 Supanburi College of Dramatic Arts. Realized the importance and need. There are methods of 
operation as follows : Draw knowledge embedded in the person, which is derived from personal experience 
or expertise. To be organized into a system of regulations Enabling personnel to easily access the operation 
methods. Can use knowledge and good practices to make use of the work more efficiently. Until the 
exchange of knowledge. Necessary for that job Which results in efficient operation. And achieve the goals 
and vision of the organization.  
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 The results showed that teamwork was efficient. Can summarize the guidelines for 8 issues as 
follows : 1) Must have knowledge and competency. 2) Clearly define work obligations.     3) Must be free 
from work bias.  4) Having a suitable working environment. 5) clear goals and objectives. 6) Accept listening 
to each other's opinions. 7) Plan the operation step by step And     8) have good coordination. Guidelines 
for the implementation of such management. Resulting in personnel of Suphanburi College of Dramatic 
Arts. Who have knowledge and ability in depth according to various different fields. Bringing valuable 
knowledge, not only to conservation, development, continuation and dissemination of various knowledge. 
Which is one of the mission of the College for maximum efficiency.  
Keywords : guidelines , teamwork, efficiently 
 
บทน า 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐมีการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ โดยก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนงานในเชิงบูรณาการ ตลอดจนจัดท าองค์ความรู้ การพัฒนาและยกระดับการจัดท า
โครงการให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นโยบาย และแนวทางการเขียนและจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ได้น าไปใช้ประกอบการจัดท า และเสนอโครงการ เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติของชาติ วิธีการด าเนินงานทางด้านเนื้อหาวิชาการและการบริหารจัดการดังกล่าว ส่งผลให้
บุคลากรของสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในสายงาน ที่แตกต่างและหลากหลาย การถอดความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร
เหล่านี้ ถือว่าเป็นการน าองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอย่ายิ่งต่อการอนุรักษ ์พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ อันเป็นหนึ่งในพันธ
กิจของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การท างานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองค์กร การท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิล
ของการบริหารงาน การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็น
อย่างดี และการท างานเป็นทีมเป็นเครื่องมือหนึ่งของการด าเนินงานในองค์กร ซึ่งวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญจึงได้ก าหนดการจัดการ
องค์ความรู้ในเรื่อง “การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ” จากบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์ ได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ดังกล่าว จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ตามนโยบายของสถาบัน ก าหนดองค์ความรู้ 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งวิทยาลัย และ
ขยายผลจากการไปร่วมประชุมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้านการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ มีการด าเนินงานโดยจัดกลุ่มผู้
ด าเนินงานทั้ง 4 เรื่อง ตามคุณสมบัติและความเหมาะสม จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ เพื่อน าส่งสถาบัน 
จัดท าตาราง KM 1 และ KM 2 ด าเนินตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ให้ครบถ้วน รวบรวมจัดท ารูปเล่ม น าส่งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 4 เรื่อง จากนั้นจึงเริ่มด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านสายสนับสนุนได้ด าเนินการจัดท า เรื่องการ
ท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนซึ่งได้มาจากประสบการณ์ หรือความช านาญเฉพาะบุคคลมา
จัดให้เป็นระบบระเบียบขึ้น       ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงไดส้ะดวก และสามารถน าองค์ความรู้และวิธีการปฏิบตัิที่ดีมาใช้ประโยชน์ 
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Organization) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
จากนั้นด าเนินการประชุมสมาชิกในกลุ่มก่อนเข้าสู่ 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ตามล าดับ ได้แก่ การค้นหาความรู้ (Knowledge 
Identification) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge 
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Access) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing) และการเรียนรู้ (Learning) เพื่อพัฒนาการบริหารงานในวิทยาลัย ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ จากบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และน าไป
พัฒนาการท างานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรหรือหน่วยงานอื่น  ๆต่อไป 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. คณะผู้วิจัย ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามวิธีการ การจัดการความรู้ เรื่องการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ       ตามขั้นตอน 7 
ขั้นตอน ดังนี้    
 1.1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)  
  1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
  1.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
  1.4 การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
  1.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
  1.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Sharing)   
  1.7 การเรียนรู้  (Learning)  
 2. คณะผู้วิจัย น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่องการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ไปใช้ในการพัฒนางาน
การประกันคุณภาพในวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 8 หัวข้อ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ผู้น าต้องมีความรู้ 
ความสามารถ 

 มีการก าหนดภาระหน้าที่
งานอย่างชัดเจน 

 ต้องปราศจากอคติ    
ในการท างาน 

 มีบรรยากาศที่เหมาะสม    
ในการท างาน 

 มีการก าหนดเป้าหมาย    
และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

 ยอมรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 

 วางแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอน 

 มีการติดต่อ
ประสานงานที่ดี 

ภาพท่ี 1 กรอบการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 
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 3. คณะผู้วิจัย สรุปผลการน าการจัดการความรู้เรื่อง การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพไปใช้กับการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
 
 
 
 
 
 2. น าหัวข้อการจัดการความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู้บริหาร น าผลจากการจัดการความรู้เรื่องการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพไปใช้จากผลที่ เกิดจากการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในองค์กรกับงานประกันคุณภาพ ผลปรากฏว่า งานประกันคุณภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีมีผลการประเมินภายใน
ระดับขั้นพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี (3.72) และระดับขั้นอุดมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี 
(3.68) หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี (3.70) ท าให้บุคลากรในวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  

 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย เรื่องการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ในวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พบว่า ผู้บริหารที่น าการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการบริหารงานประกันคุณภาพนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ไม่มีอคติใด  ๆในการท างาน มีการก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการท างาน มีการก าหนดภาระงานที่ชัดเจน มีการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอน และมีการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงจะน าพาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยม 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน าองค์ความรู้ด้านการท างานเป็นทีมไปพัฒนาต่อยอดในการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กร 
 2. ควรท าวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ในฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ใน
วิทยาลัยนาฏศลิปสุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 

การท างานเป็นทีม             
ให้มีประสิทธิภาพ 

- คณะผู้บริหาร 

1. ผู้น าต้องมีความรู้ ความสามารถ 
2. มีการก าหนดภาระหน้าที่งานอย่างชัดเจน 
3. ต้องปราศจากอคติในการท างาน 
4. มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการท างาน 
5. มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์             
ที่ชัดเจน 
6. ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั           
7. วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นขัน้ตอน 
8. มีการติดต่อประสานงานที่ดี 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและต้นทุนในการผลิตอาคารไม้ไผ่ที่จัดจ าหน่ายในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะการใช้ไม้ไผ่เป็นเรือนพักอาศัยใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และเพื่อออกแบบและ
สร้างต้นแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กที่มีรูปแบบแตกต่างจากรูปแบบเดินในท้องตลาดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการ
เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสาน ซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ถ่ายภาพ และวิเคราะห์รูปแบบลักษณะอาคารศาลาไม้ไผ่ที่ผลิตและจ าหน่วยในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จากร้านค้าจ านวน 4 
ร้าน พบว่า อาคารศาลาไม้ไผ่มีลักษณะการใช้สอยแตกต่างกัน 2 ลักษณะ รูปแบบมีลักษณะเป็นศาลานั่งเล่นขนาดเล็ก และ
เป็นเรือนนอนขนาดเล็ก และพบว่าเรือนนอนขนาดเล็ก มีราคาต้นทุนที่รวมค่าวัสดุ และค่าแรงในการท าสูงกว่าศาลานั่งเล่น
ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 56.02 และใช้เวลาในการท าเรือนนอนขนาดเล็กนานกว่าศาลานั่งเล่นขนาดเล็ก คิดเป็น 2 เท่า และ
จากผลการศึกษาครั้งน้ีคณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้ไปออกแบบและสร้างต้นแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากรูป
แบบเดิมในท้องตลาดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 2 แบบ โดยใช้เครื่องมือด้านสถาปัตยกรรม โดยก าหนดราคาต้นทุนค่า
ก่อสร้างให้อยู่ในช่วง 3,362-8,874 บาท และก าหนดให้ศาลาไม้ไผ่มีพื้นที่ใช้สอย 4.90 ตร.ม. นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้น าเสนอ
ต้ น แ บ บ ศ า ล า ไ ม้ ไ ผ่ ข น า ด เ ล็ ก ต่ อ ก ลุ่ ม ก ลุ่ ม จั ก ส า น  ซ อ ย เ ท ศ บ า ล  1 1  
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พบว่า กลุ่มจักสานเลือกศาลาแบบท่ี 2 แบบ เพราะโครงสร้างหลังคามีลักษณะเป็นทรง
โค้ง และพื้นที่ใช้สอยแยกออกจากโครงสร้างหลัก 
ค าส าคัญ: ศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็ก, เทคโนโลยีพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to; study and compare the patterns and costs of bamboo pavilion 

production in Kanchanaburi; study the pattern of bamboo house in Amphoe Thong Pha Phum, 
Kanchanaburi; and design prototypes of a small bamboo pavilion which was different from the original 
pattern in the market of Kanchanaburi province, in order to provide different design and alternative way of 
adding value to the bamboo pavilion product of the wickerwork group at Soi Thesaban 11, Tambon Tha 
Khanun, Amphoe Thong Pha Phum, Kanchanaburi. Researchers observed the area and collected the data 
by taking photograph and analyzed the style of bamboo pavilion produced and sold in Kanchanaburi. From 
4 stores, there are two difference styles of bamboo pavilion one with room and one without room. The 
production cost of the bamboo pavilion with room was 56.02% higher than the one without room and the 
production time was double. According to the data collection two difference designs of small bamboo 
pavilion prototype were produced using architectural principles and limiting production cost between 3,362 
to 8,874 Baht with approximately of living area was 4.90 square meters. Furthermore, the two difference 
designs of prototype were presented to the wickerwork group at Soi Thesaban 11, Tambon Tha Khanun, 
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Amphoe Thong Pha Phum, Kanchanaburi and the second design was selected because the roof structure 
was curved, and the living area was separated from the main structure. 
Keywords: small bamboo pavilion, local technology, local wisdom 
 

บทน า 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด 19,483.148 ตร.กม. 

(ส านักงานท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี, 2559) มีแหล่งไผ่ในธรรมชาติอยู่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี และ 
อ.ศรีสวัสดิ์ จ านวนเป็นล้านไร่ ซึ่งเป็นแหล่งไม้ไผ่ธรรมชาติใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และคณะ, 2561) 
ชาวบ้านมักน าไผ่มาใช้สร้างบ้านเรือน หรือสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ส่วนตัว และเพื่อจ าหน่าย ดังเห็นได้จากชุมชนในเขต 
อ.สังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ไทรโยค และ อ.ทองผาภูมิ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาเป็นเวลากว่า 200 ปี เรือนมีลักษณะเป็นเรือน
เครื่องผูก หรือเรือนเครื่องสับ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างเรือนไม้ไผ่ และภูมิปัญญาในการก่อสร้างเรือน อัน
ได้แก่ การท าผนังไผ่สานสลับลาย และใช้เนื้อไผ่ที่มีสีต่างกันเพื่อท าให้เกิดลวดลายที่สวยงาม การบากไม้เป็นรูปกากบาทก่อน
ตอกตะปูเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้แตก การเลือกใช้ไม้ไผ่ท าพ้ืน โดยใช้ฟากท าพ้ืนภายในเรือนเพื่อให้พื้นภายในเรียบ แต่ใช้ล าไม้ไผ่ท า
ส่วนซักล้างเพราะต้องการความคงทน เป็นต้น (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2553) นอกจากนี้ยังพบว่ามีชุมชนกะเหรี่ยงบ้าน
กองม่องทะใน ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ที่ท าผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ อันประกอบด้วย อุปกรณ์ดักปลา ตะกร้า กล่องใส่ของ 
และหมวกกันฝนส าหรับท าการเกษตร และกลุ่มจักสาน ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และ
อยู่ติดกับถนนสาย 3272 ซึ่งเป็นถนนสายหลักของ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเรือนไม้ไผ่ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น โดยผลิตผนังไม้ไผ่สานล าแพน รั้วไม้ไผ่และวัสดุมุงหลังคาจากแฝกจ าหน่าย (หง่ี, 2561) ชุมชนนี้
จึงมีศักยภาพที่จะส่งเสริมในการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ทั้งในด้านการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น และ
ท าเลที่เหมาะแก่การจ าหน่ายสินค้า 

นอกจากชุมชนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า มีร้านค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี ที่จ าหน่ายสินค้าที่ท าจากไม้ไผ่ อัน
ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ของแต่งบ้านไม้ไผ่ และอาคารไม้ไผ่  โดยอาคารไม้ไผ่มีลักษณะแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ประกอบด้วย เรือนไม้ไผ่ขนาดเล็กส าหรับพักอาศัย และศาลาไม้ไผ่ เรือนไม้ไผ่มีลักษณะเป็นอาคารมีผนัง และมีพื้นท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 2 พื้นที่ มีพื้นท่ี 9-24 ตร.ม. ราคาตั้งแต่ 15,000-50,000 บาท ส่วนศาลาไม้ไผ่เป็นอาคารที่ก่อสร้างง่ายกว่าเรือนไม้ไผ่ 
มีพื้นที่ใช้สอยเพียง 1 พื้นที่ ใช้งานได้หลากหลายเช่น เป็นพื้นที่นั่งเล่น พักผ่อน หรือรับประทานอาหาร ศาลาอเนกประสงค์มี
พื้นที่ 4-20 ตร.ม. ราคาถูกกว่าเรือนไม้ไผ่ โดยมีราคาตั้งแต่ 9,000-40,000 บาท ศาลาอเนกประสงค์ไม้ไผ่มีลักษณะเป็นอาคาร
ทรงจั่วหรือทรงปั้นหยา ยกพื้นสูง 40-80 ซม. หลังคามุงด้วยจาก หรือแฝก ยึดติดโครงสร้างด้วยการมัดด้วยลวด เข้าน๊อต ยึด
ตะปู จากการสอบถามผู้ผลิตถึงแนวคิดในการออกแบบศาลาอเนกประสงค์ไม้ไผ่ พบว่า ผู้ผลิตนิยมใช้รูปแบบแบบพื้นฐาน 
เพื่อให้ก่อสร้างง่ายและประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง และเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

ปัจจุบันการศึกษาคุณสมบัติของไม้ไผ่มีความหลากหลายและรอบด้านมากขึ้น ท าให้ไม้ไผ่สามารถน ามาสร้างอาคารที่มี
รูปแบบที่หลากหลาย สามารถดัดโครงสร้างให้โค้งมนได้ และมีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ (Freeform) อีกทั้งมีการน าวัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสมัยใหม่ที่หาได้ในท้องถิ่นมาท าเป็นวัสดุมุงหลังคาศาลาไม้ไผ่ อันประกอบด้วย ใบสัก ใบไผ่ ปีกไม้ ฟางข้าว 
ใบมะพร้าว ผ้าใบ ชริงเกิ้ล เป็นต้น แต่ยังไม่มีการพัฒนาต่อยอดในการท าศาลาไม้ไผ่ หรือคิดค้นรูปแบบการยึดติดโครงสร้าง
ศาลาไม้ไผ่เข้าหากันด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น 

โครงการวิจัยนี้จึงเห็นความส าคัญที่จะสร้างทางเลือกของการสร้างศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กให้แก่ชุมชนซอยเทศบาล 11 
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ ให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
และแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาด ทั้งในด้านรูปทรงอาคาร การพัฒนาการใช้วัสดุท้องถิ่น และการพัฒนาระบบ
ยึดโครงสร้างศาลา เพื่อสร้างแนวคิด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มมูลค่าแก่สินค้า และสร้างความ
หลากหลายของสินค้าให้แก่ผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและต้นทุนในการผลิตอาคารไม้ไผ่ที่จัดจ าหน่ายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กที่มีรูปแบบแตกต่างจากรูปแบบเดิมในท้องตลาดในเขต

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสาน ซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษารูปแบบ วิธีการก่อสร้าง และราคา ของอาคารไม้ไผ่ ได้แก่ ศาลาไม้ไผ่ และเรือนไม้ไผ่ ท่ีจ าหน่ายในเขต 

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
2.  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป แล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ และสร้างต้นแบบศาลา 

ไม้ไผ่ขนาดเล็ก จ านวน 2 แบบ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ ข้อดี ข้อเสีย และสร้างความหลากหลายของรูปแบบ โดยสร้างเป็น
ช้ินงานในลักษณะหุ่นจ าลอง (Model) และแบบทางสถาปัตยกรรม 

3. น าเสนอแบบให้แก่กลุ่มจักสาน ซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และสรุปเลือกต้นแบบศาลา
ไม้ไผ่  
4. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การออกแบบและพัฒนารูปแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็ก มีแนวทางการศึกษาโดยมีกรอบความคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
ดังนี ้

1. ด้านประโยชน์ใช้สอยใช้แนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย 
- ประโยชน์ใช้สอย (Function) 
- การออกแบบที่สอดรับกับสภาพแวดล้อม อันประกอบด้วย แสงแดด การระบายอากาศ และ  

การป้องกันฝน  
2. ด้านความงามใช้แนวความคิดการออกแบบที่มีคุณค่าทางความงามเพื่อให้การออกแบบมีการตระหนักถึง

สุนทรียในด้านการออกแบบ อันประกอบด้วยมีความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบแตกต่างไปจากรูปแบบที่พบเห็นในท้องตลาดของ
จังหวัดกาญจนบุรี และความประณีตบรรจงในการออกแบบ โดยแบ่งตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมออกเป็นส่วนต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้ 

- ด้านรูปทรง (Form) 
- สัดส่วน (Proportion) 
- วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง (Material) 
- การยึดต่อกันของโครงสร้าง (Joint) 

3. ด้านราคาใช้แนวความคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการใช้เครื่องมือในด้านการออกแบบ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้กลุ่มผู้วิจัยมุ่งศึกษาลักษณะรูปแบบของศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็ก ที่มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่เกิน 30 ตร.ม. กลุ่ม
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยที่ท าการศึกษาดังน้ี 

1. ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
- ตัวแปรต้น ได้แก่ อาคารศาลาไม้ไผ่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
- ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบและต้นทุนในการผลิตอาคารไม้ไผ่ที่จัดจ าหน่ายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  และ

ต้นแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากรูปแบบเดินในท้องตลาดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ร้านค้าท่ีผลิตและจ าหน่ายศาลาไม้ไผ่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 ร้าน 
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ผลการวิจัย 
1. รูปแบบอาคารไม้ไผ่ตามร้านค้าที่จัดจ าหน่ายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

การศึกษาในครั้งนี้เลือกส ารวจร้านค้าที่จ าหน่ายอาคารไม้ไผ่ ท่ีอยู่ติดกับทางหลวง ประกอบด้วยทางหลวง
หมายเลข 323 (อ.เมือง, อ.ท่าม่วง, อ.ท่ามะกา, อ.ท่าเรือ, อ.ไทรโยค, อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี) ทางหลวงหมายเลข 324 
(อ.เมือง, อ.ท่าม่วง และ อ.พนมทวน) ทางหลวงหมายเลข 3199 (อ.เมือง, อ.ศรีสวัสดิ์ ) ทางหลวงหมายเลข 3272  
(อ.ทองผาภูมิ) พบว่า มีร้านค้าท่ีผลิตและจ าหน่ายศาลานั่งเล่นอยู่จ านวน 4 ร้าน ประกอบด้วย  

- ร้านช่างอ๊อดบ้านไม้ไผ่ สาขา 1  
- ร้านช่างอ๊อดบ้านไม้ไผ่ สาขา 2 
- ร้านช่างเอบ้านไม้ไผ่ 
- ร้าน D (นามสมมุติ)  
ร้านเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตามแผนที่ในภาพที่ 1 และพบว่า รูปแบบศาลาที่ส ารวจพบมี

ลักษณะจ าแนกเป็นประเด็นได้ดังตารางที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงต าแหน่งร้านจ าหน่ายศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาญจนบุร ี
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนไม้ไผ่ของร้านค้าแต่ละร้าน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อร้าน 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เทคนิค 

การก่อสร้าง 
ขนาด (กว้างxยาว) 
เมตร ผัง โครงสร้าง ผนัง หลังคา 

1 ช่างอ๊อดบ้าน
ไม้ไผ่สาขา 1   

เสา คาน ตง 
 

ผนังล าแพน 

ตับแฝก 

 
A 2x2.5 

2 ช่างอ๊อดบ้าน
ไม้ไผ่สาขา 2  

เสา. คาน. ตง 
 

ผนังล าแพน 

ตับแฝก 

 
A 2x4 

3 ช่างเอ บ้าน
ไม้ไผ่  

เสา. คาน. ตง 
 

ผนังล าแพน 

ตับแฝก 

 
A 2.5x4 

4 ร้ า น ช่ า ง  D 
(นามสมมุติ)  

เสา. คาน. ตง 
 

ผนังล าแพน 

ตับแฝก 

 
A 2x4 

 

หมายเหตุ: A หมายถึง การยึดติดด้วยตะปูลม คานเช่ือมต่อเสาด้วยการเจาะรูที่เสาและสอดคานเข้าไปที่ช่อง และ  
ตอกตะปูเพื่อยึดความแข็งแรง 
         หมายถึง ส่วนนั่งเล่น    หมายถึง ระเบียง  
         หมายถึง ห้องนอน 

จะเห็นได้ว่า ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนไม้ไผ่จากร้านค้าที่ส ารวจ มีลักษณะเป็นศาลานั่งเล่นขนาดเล็ก 
และเป็นเรือนนอนขนาดเล็ก หลังคาทรงจั่ว ใช้วัสดุมุงเป็นตับแฝก ผนังอาคารเป็นผนังไม้ไผ่สานล าแพน มีเสาซึ่งเป็นโครงสร้าง
หลัก 4-6 ต้น และใช้เทคนิคยึดโครงสร้าง ด้วยการเจาะรูปที่โครงสร้างหลัก แล้วสอดไม้โครงสร้างอีกส่วนเข้าหากัน และยึด
ติดกันด้วยตะปู และส่วนประดับตกแต่ง ยึดติดเข้ากับโครงสร้างหลักอาคารด้วยตะปูลม หรือตะปู  

นอกจากการเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมอาคารไม้ไผ่ที่จ าหน่ายในร้านค้าที่ส ารวจดังที่ได้อธิบาย
มาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการถอดปริมาณ และราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท าของแต่ละร้านค้า ได้ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบปริมาณ ราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท าอาคารไม้ไผ่ของร้านค้าท่ีส ารวจ 
 

ช่ือร้าน 
ขนาด 
(กว้างxยาว) 
เมตร 

ประโยชน์
ใช้สอย 

ระยะเวลา
ใ น ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง 
(วัน) 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ร ว ม 
(บาท) 

ร า ค า
ต่อ ตร.
ม . 
(บาท) 

ร า ค า
จ าหน่าย 
(บาท) 

ก า ไ ร 
(บาท) ค่าวัสดุ ค่าแรง 

ช่างอ๊อดบ้าน
ไม้ไผ่สาขา 1  

2x2.5 
ศาลา 2 2,362 1,000 3,362 764.00   6,900 3,538 

ช่างอ๊อดบ้าน
ไม้ไผ่สาขา 2 

2x4 
เรือนพัก
อาศัย 

4 6,874 2,000 8,874 887.40 30,000 21,126 

ช่างเอ บ้านไม้
ไผ ่

2.5x4 
เรือนพัก
อาศัย 

4 4,962 2,000 6,962 870.25 25,000 18,038 

ร้ า น ช่ า ง  D 
(นามสมมุติ) 

2x4 
เรือนพัก
อาศัย 

4 5,096 2,000 7,096 887.00 27,000 19,904 

 
 จากตารางวิเคราะห์หาต้นทุนในการท าอาคารไม้ไผ่ของร้านค้าที่ส ารวจ จ านวน 4 ร้านนั้น พบว่าการจ าหน่าย
ศาลาไม้ไผ่มีราคาจ าหน่ายที่แตกต่างกัน โดยอาคารที่เป็นศาลานั่งเล่นมีราคาถูกกว่าอาคารที่เป็นบ้านพักขนาดเล็ก มีราคา
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ต้นทุนท่ีรวมค่าวัสดุ และค่าแรงในการท า จ านวน 3,362 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร จ านวน 764 บาท และใช้เวลา
ในการท า 2 วัน ส่วนอาคารที่เป็นบ้านพักขนาดเล็ก มีราคาต้นทุนท่ีรวมค่าวัสดุ และค่าแรงในการท า อยู่ในช่วง 6,962-8,874 
บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร จ านวน 870-887 บาท และใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 วัน 
2. การออกแบบศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ขนาดเล็ก 

การออกแบบศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ในครั้งนี้ยึดหลักที่ใช้ในการออกแบบ จาก 2 ส่วน ควบคู่กัน เพื่อให้ได้แบบศาลา
นั่งเล่นท่ีเหมาะสมต่อการน ามาจ าหน่าย โดยประกอบด้วย 

3.1 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม มีองค์ประกอบที่ท าการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการออกแบบที่แตกต่างไปจาก
รูปแบบที่พบจากร้านค้า และท าการส ารวจในอ าเภอทองผาภูมิ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

1) ประโยชน์ใช้สอย ออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยเป็นศาลาอเนกประสงค์ ที่สามารถท ากิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย อันประกอบด้วย น่ังเล่น รับประทานอาหาร รับแขก หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการพักผ่อน โดยให้มีขนาดพื้นที่ใช้
สอยอยู่ในช่วง 4-6 ตร.ม. 

2) รูปทรง ออกแบบให้มีรูปทรงที่แตกต่างไปจากรูปทรงที่พบจากการส ารวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี
ลักษณะเป็นพ้ืนท่ีว่างรูปทรงสี่เหลี่ยม และมีรูปทรงหลังคาเป็นทรงจั่ว กลุ่มผู้วิจัยได้จัดท าร่างรูปทรงตัวอาคาร และรูปทรงหลัง 
โดยแบ่งออกได้ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงลักษณะรูปทรงตัวอาคาร และรูปทรงหลังคา ที่คิดให้แตกต่างไปจากรูปทรงที่ส ารวจพบใน  
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

รูปทรงท่ีส ารวจพบ รูปทรงท่ีออกแบบใหม่ 
รูปทรงอาคาร รูปทรงหลังคา รูปทรงอาคาร รูปทรงหลังคา 
 
 
 
 

 
รูปทรงสี่เหลี่ยม 

 
 
 
 

 
รูปทรงจั่ว 

 
รูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัดยอด 
กลับหัว 

 
รูปทรงกรวย 

 
รูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัดยอด 

 
รูปทรงกลมแบ่งครึ่ง 

 
รูปทรงกระบุง  

รูปทรงพีระมิดฐานหกเหลี่ยม 

 
รูปทรงกระบอกฐานหกเหลี่ยม 

 
รูปทรงกลมเสี้ยว 

 
รูปทรงกระบอกฐานวงกลม 

 
รูปทรงพ่ีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซ้อน 2 ช้ัน 

  
เมื่อท าการร่างรูปทรงอาคารและรูปทรงหลังคาใหม่ ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมแล้ว ท าการจับคู่กัน

เกิดเป็นแบบรูปทรงศาลาไม้ไผ่ได้ทั้งหมด 8 แบบ ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แผนผังแสดงการจับคู่ระหว่างรูปทรงอาคารกับรูปทรงหลังคา 
 

เมื่อได้รูปทรงอาคารทั้ง 8 แบบ กลุ่มผู้วิจัยน ามาศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ด้านรูปทรง ปริมาตร
และความสามารถในการดัดโค้งของรูปทรง เพื่อเลือกแบบที่เหมาะสมมาใช้ส าหรับการออกแบบในขั้นตอนต่อไป  โดยจาก
การศึกษาพบความแตกต่างของรูปทรงและขนาดปริมาตรของรูปทรงเมื่อเทียบกับรูปทรงที่ส ารวจพบ สามารถจ าแนกออกได้
ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงศาลาไม้ไผ่ทั้ง 8 แบบ  
 

เกณฑ์การเปรียบเทียบ ปริมาตรของรูปทรง ลบ.ม. 
(พ้ืนท่ีฐานเท่ากัน 1 ตร.ม.) 

ความสามารถในการดัดโค้งของไม้ไผ่ 

รูปทรงเดิม 

 

1.25 0 

แบบท่ี 1 

 

0.92 0 

แบบท่ี 2 

 

1.62 0 

แบบท่ี 3 

 

1.73 / 
(ดัดโค้งที่อะเส) 

แบบท่ี 4 

 

2.03 / 
(ดัดโค้งที่โครงสร้างหลังคา) 

แบบท่ี 5 

 

1.27 0 

 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 302 

 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงศาลาไม้ไผ่ทั้ง 8 แบบ (ต่อ) 
 

เกณฑ์การเปรียบเทียบ ปริมาตรของรูปทรง ลบ.ม. 
(พ้ืนท่ีฐานเท่ากัน 1 ตร.ม.) 

ความสามารถในการดัดโค้งของไม้ไผ่ 

แบบท่ี 6 

 

1.41 / 
(ดัดโค้งที่โครงสร้างหลังคา) 

แบบท่ี 7 

 

1.34 / 

แบบท่ี 8 

 

1.34 / 

 
 
จากตารางพบว่า รูปแบบศาลานั่งเล่นไม้ไผ่แบบที่ 1 ที่มีปริมาตรน้อยกว่าศาลานั่งเล่นรูปทรงเดิม โดยมี

ปริมาตรเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ แบบที่ 4 > แบบที่ 3 > แบบที่ 2 > แบบที่ 6 > แบบที่ 7 และ แบบที่ 8 > แบบที่ 5 
และมีแบบศาลาไม้ไผ่ที่สามารถดัดโค้งได้ 5 แบบคือ แบบที่ 3, แบบที่ 4, แบบที่ 6, แบบที่ 7 และแบบที่ 8 และแบบที่มี
คุณสมบัติที่มีปริมาตรมากกว่ารูปทรงเดิม และสามารถดัดโค้งได้จึงประกอบด้วย แบบท่ี 3, แบบท่ี 4, แบบท่ี 6, แบบท่ี 7 และ
แบบที่ 8 แต่การศึกษาในครั้งนี้ท าการเลือกแบบทั้งหมด 2 แบบ เพื่อใช้ในการพัฒนารายละเอียดในขั้นตอนต่อไป  แต่ใน 3 
อันดับแรกที่มีปริมาตรมากที่สุดและสามารถดัดโค้งได้ประกอบด้วย (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) แบบที่ 4, แบบที่ 3 และ
แบบที่ 6 แต่ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปทรง ทั้งรูปทรงของตัวอาคารและรูปทรงหลังคา จึง
เลือกแบบท่ี 3 และแบบที่ 6 เพราะมีรูปทรงอาคารและรูปทรงหลังคาแตกต่างกัน โดยแบบท่ี 3 มีรูปทรงอาคารเป็นทรงกระบุง 
มีรูปทรงหลังคาเป็นทรงกรวย และแบบท่ี 6 มีรูปทรงอาคารเป็นทรงกระบอกฐานหกเหลี่ยม มีรูปทรงหลังคาเป็นทรงกลมเสี้ยว 
ดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบความแตกต่างระหว่างรูปทรงอาคารและรูปทรงหลังคา 
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3) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ยังคงใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลัก และเลือกใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งในด้านความแข็งแรง ความคงทน และความสะดวกในการดูแลรักษา โดยวัสดุท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ วัสดุธรรมชาติ อันได้แก่ หญ้าแฝกและวัสดุอุตสาหกรรม อันได้แก่ ผ้าใบ, เหล็กท าโครงสร้าง, คอนกรีต, Metal Sheet เป็น
ต้น 

4) ขั้นตอนการก่อสร้าง ใช้วิธีการก่อสร้างที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาด้านการก่อสร้างไม้ไผ่ในอ าเภอทองผา
ภูมิ ซึ่งประกอบด้วยภูมิปัญญาในการก่อสร้างบ้านไม้ไผ่ และการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกัน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการก่อสร้างให้แก่ชุมชน โดยจ าแนกออกดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ตารางแสดงเทคนิคท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
 

เทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้าง 
เทคนิคการก่อสร้างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
อ าเภอทองผาภูมิ 

เทคนิคการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

การเลือกใช้ผนังไม้ไผ่ล าแพนหรือผนังฟากไม้ไผ่ ในพื้นที่ที่
แตกต่างกัน 

การเช่ือมโครงสร้างด้วยการเจาะไม้ไผ่ด้วยสว่าน 

การเลือกใช้ไม้ลวกท าตงรับพื้น โดยวางเรียงห่างกัน 0.30 
ม. เพื่อป้องกันพ้ืนยวบ 

การเช่ือมต่อองค์ประกอบด้วยการใช้เครื่องยิงตะปูลม 

การใช้ตะปู เป็นอุปกรณ์เ ช่ือมต่อโครงสร้างหลักกับ
โครงสร้างรอง เช่น การยึดตงกับคาน การยึดราวระเบียง
กับเสา เป็นต้น 

การเช่ือมต่อโครงสร้างด้วยการออกแบบจุดยืดด้วย เหล็ก 
และเข้าน๊อต 

การเช่ือมต่อโครงสร้างด้วยการใช้ตะปูเดือย  

นอกจากนี้ จากการส ารวจเอกสาร และสื่อดิจิตัลยังพบว่า มีภูมิปัญญาที่เป็นเทคนิคในการก่อสร้างจาก
ท้องถิ่นอื่น ๆ อันได้แก่ การเชื่อมต่อโครงสร้างด้วยการผูกมัดด้วยเชือก หรือหวาย  

3.2 ราคา (แนวความคิดด้านราคาของศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ ประกอบด้วย ราคาค่าก่อสร้างและผลก าไรจากการ
จ าหน่าย) 

จากตารางที่ 1 พบว่า อาคารไม้ไผ่ที่ส ารวจพบมี 2 ประเภทคือ ศาลานั่งเล่น และเรือนพักอาศัย โดยศาลา
นั่งเล่นมีขนาด 4.4 ตร.ม. มีต้นทุนค่าก่อสร้าง 3,362 บาท และจ าหน่ายราคา 6,900 บาท  ส่วนเรือนพักอาศัยมีขนาดพื้นที่
เฉลี่ย 8.67 ตร.ม. มีต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ย 7,644 บาท และจ าหน่ายราคาเฉลี่ย 27,333 บาท แต่ศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ที่ท าการ
ออกแบบใหม่นั้นมีขนาดพื้นที่ 4 ตร.ม. จึงไม่ควรมีต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงกว่าเรือนพักอาศัย ซึ่งอยู่ในช่วง 3,362 -8,874 บาท 
และราคาในการจ าหน่ายควรอยู่ในช่วง 6,900-25,000 บาท ซึ่งไม่ควรราคาสูงกว่าเรือนพักอาศัย การศึกษาข้ันต้นนั้นสามารถ
สรุปเป็นแผนผังความคิดได้ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แผนผังแสดงแนวความคดิในการออกแบบศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ขนาดเล็ก 
 

3.3 การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กเพื่อการจัดท าต้นแบบเพื่อการก่อสร้าง  

จากกระบวนการศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมและราคาศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ขนาดเล็กดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
สามารถน ามาพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านลักษณะทางสถาปัตยกรรม และราคา โดยด้านลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม ท าการออกแบบโครงสร้างและประโยชน์ใช้สอย และด้านราคาท าการคิดราคาค่ าก่อสร้างโดยละเอียด และ
ก าหนดราคาจ าหน่ายให้เหมาะสม โดยท าการออกแบบ 2 แบบ ดังนี้ 
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แบบท่ี 1 รูปทรงอาคารทรงกระบุง + รูปทรงหลังคาทรงกรวย และ ต้นทุนค่าก่อสร้าง อยู่ในช่วง 3,362-

8,874 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 (บนขวา) ภาพทัศนียภาพแสดงรูปทรงศาลา, (กลาง) รูปตัด แสดงระยะและรายละเอียดองค์ประกอบของศาลา,              
(ล่าง) หุ่นจ าลองศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กแบบที่ 1 
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จากภาพที่ 5 กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กโดยก าหนดให้มีลักษณะเป็นศาลาฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2.20 ม. x 2.20 ม. มีพื้นท่ี 4.84 ตร.ม. มีเสารับโครงสร้างหลังคาจ านวน 4 เสา ผายออกด้านข้างเพื่อรับอะ
เสวงกลม มีเสาค้ ายันบนเสาหลัก เพื่อรับเพิ่มจุดรับน้ าหนักของโครงสร้างหลังคา บริเวณโคนเสาหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
หุ้มเสาเพื่อป้องกันการผุ และปลวก พื้นศาลาใช้ไม้ไผ่สานกรุบนโครงสร้างคาน ตง ตงวางห่างกัน 0.40 ม. เพื่อป้องกันพื้นยวบ 
และส่วนหลังคามีลักษณะเป็นทรงกรวย ยอดแหลม ใช้วัสดุมุงหลังคาด้วยตับแฝก ปิดครอบสันด้วยสังกะสี 
 

แบบท่ี 2 รูปทรงอาคารทรงกระบอกฐานหกเหลี่ยม + รูปทรงหลังคาทรงกลมเสี้ยว และต้นทุนค่าก่อสร้าง 
อยู่ในช่วง 3,362-8,874 บาท 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 6 (ซ้าย) ภาพทัศนียภาพแสดงรูปทรงศาลา, (ขวา) รูปตัด แสดงระยะและรายละเอียดองค์ประกอบของศาลา,               
(ล่าง) หุ่นจ าลองศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กแบบที่ 2 

 
จากภาพท่ี 6 กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กโดยก าหนดให้มีลักษณะเป็นศาลาที่มีเสา

รับโครงสร้างหลังคา 2 ด้าน ยาว 3.30 ม. เสาแต่ละด้านเป็นไม้ไผ่ขัดกันเป็นกากบาท เพื่อรับจันทันหลังคาที่ดัดโค้งเป็นรูปทรง
โค้งเสี้ยว โคนเสาแต่ละด้านหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการผุ และปลวก พื้นศาลามีลักษณะเป็นแคร่อเนกประสงค์
รูป 6 เหลี่ยม รัศมียาว 1.36 ม. ที่แยกโครงสร้างออกจากศาลาได้โดยอิสระ พื้นแคร่ใช้ไม้ไผ่สานกรุบนโครงสร้าง และบริเวณ
จุดเช่ือมระหว่างเสาและจันทันหลังคา ยึดติดกันด้วยตัวเชื่อมเหล็ก และส่วนหลังคากรุด้วยแผ่นผ้าใบซึ่งเป็นวัสดุอุตสาหกรรมที่
หาได้ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมติดกับโครงสร้างหลังคาด้วยการเย็บ 

จากการออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กทั้ง 2 แบบ กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการค านวณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างจ าแนก
ออกได้ตามตารางที่ 7 

 
ตารางที ่7 รายละเอียดต้นทุนค่าก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็ก 
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แบบท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย 
ค่าวัสดุ 

ค่าแรง 
ร า ค า
รวม ราคาต่อหน่วย รวม 

แบบท่ี 1 

ไม้ไผ่โครงสร้างและพื้น 22 ล า 60 1320 

1500 7137.5 

ตับแฝก 108 ตับ 20 2160 

อุปกรณ์ยึด (ตะปู , ลวด ,ครอบ
สังกะสี)   

เหมา 

  
500 

เหล็กท่อกลม ศก.2"x1.8 mm 2.5 เส้น 365 912.5 

คอนกรีตท าฐานเสา   เหมา   500 

พื้นล าแพน 4.9 ตร.ม. 50 245 

รวม   5637.5 

แบบท่ี 2 

ไม้ไผ่โครงสร้างและพื้น 13 ล า 60 780 

1500 8025 

ผ้าใบหลังคา 60 ตร.ม. 50 3000 

อุปกรณ์ยึด (ตะปู, ลวด,)   เหมา   1500 

คอนกรีตท าฐานเสา   เหมา   1000 

พื้นล าแพน 4.9 ตร.ม. 50 245 

รวม   6525 
  

เมื่อท าการออกแบบ จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรม หุ่นจ าลอง และรายการราคาค่าก่อสร้างศาลานั่งเล่นไม้ไผ่
ขนาดเล็กแล้วนั้น กลุ่มผู้วิจัยน าไปเสนอต่อกลุ่มจักสาน ซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และจัดท าแบบ
ประเมินความพอใจในรูปแบบศาลาเพื่อสรุปเลือกรูปแบบมีรายละเอียดดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบประเมินความพอใจรูปแบบศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ขนาดเล็กจากกลุ่มจักสาน 
 

แบบศาลา ความน่าสนใจ 

ในรูปทรง 

ประโยชน์
ใช้สอย 

ราคาต้นทุน ความง่าย 

ในการก่อสร้าง 

ศักภาพในการ
จ าหน่าย 

รวมคะแนน 
(50 คะแนน) 

แบบท่ี 1 8 8 8 9 8 41 

แบบท่ี 2 9 9 7 8 10 43 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มจักสานซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีความสนใจแบบ
ศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ขนาดเล็กทั้ง 2 รูปแบบ แต่สนใจแบบที่ 2 มากกว่า เพราะเห็นว่าเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากที่พบในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีการใช้สอยที่แตกต่างจากแบบที่พบในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่แยกพื้นออกจากโครงสร้างหลักของศาลา 
และสามารถจ าหน่ายได้ง่ายกว่า ถึงแม้จะมีขั้นตอนการก่อสร้างที่ซับซ้อนกว่า 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและต้นทุนในการผลิตอาคารไม้ไผ่ที่จัดจ าหน่ายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มี

ทั้งหมด 4 รูปแบบ ซึ่งเป็นศาลาขนาดเล็ก และเรือนพักอาศัยขนาดเล็ก หลังคาเป็นทรงจั่ว มุงด้วยหญ้าแฝก ผนังท าด้วยไม้ไผ่
ล าแพน มีเสา 4-6 ต้น ยึดติดโครงสร้างด้วยตะปูและลวด ใช้เวลาในการผลิต 2-4 วัน ต้นทุนในการผลิตประมาณ 3,362-8,874 
บาท ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศาลาไม้ไผ่ที่มีขนาดเล็กสามารถขนย้ายได้สะดวก ราคาไม่แพง ท าให้กระจายสินค้าได้เร็วและง่ายกว่า
อาคารไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 

ผลการศึกษารูปแบบลักษณะการใช้ไม้ไผ่เป็นเรือนพักอาศัยใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พบว่า มีการน าไม้ไผ่มาเปน็
องค์ประกอบอาคารเท่านั้น ไม่ได้ใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร และพบว่าใช้ไม้ไผ่เฉพาะในส่วนท่ีเป็นผนัง พื้น และตง โดยมี
การยึดติดโครงสร้างด้วยตะปูและลวด ทั้งนี้เพราะไม้ไผ่มีความแข็งแรงคงทนน้อยกว่าไม้เนื้อแข็ง จึงท าให้ไม่เป็นที่นิยมในการ
น ามาใช้ในการท าโครงสร้างหลักของอาคาร 
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ผลการออกแบบศาลานั่งเล่นไม้ไผ่ขนาดเล็ก ทางสถาปัตยกรรม และสร้างหุ่นจ าลองศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากรูปแบบเดินในท้องตลาดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 แบบ พร้อมทั้งจัดท ารายการค านวณราคาค่าก่อสร้าง
ของศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กทั้งสองแบบ แล้วน าไปสอบถามกลุ่มจักสาน ซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
พบว่า กลุ่มจักสานเลือกแบบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลาไม้ไผ่ที่พื้นนั่งเล่นเป็นรูปหกเหลี่ยม สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ ไม่ติด
เข้ากับโครงสร้างของศาลา และหลังคาเป็นทรงโค้งเสี้ยวกรุวัสดุมุงด้วยผ้าใบ มีเสา 2 ด้าน แต่ละด้านเป็นเสาไม้ไผ่ขัดกันเป็นรูป
กากบาทเพื่อรับโครงสร้างหลังคา บริเวณโคนเสาหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการผุ และปลวก มีพื้นที่ใช้สอย 4.90 
ตร.ม. ราคาค่าก่อสร้าง 8,025 บาท สาเหตุที่กลุ่มจักสานดังกล่าวเลือกแบบศาลาไม้ไผ่แบบที่ 2 เพราะรูปทรงน่าสนใจ มีพื้นที่
ใช้สอย และมีความคิดเห็นว่าน่าจะมีศักยภาพในการจ าหน่ายได้ดีกว่าแบบท่ี 1 ดังผลในตารางที่ 8 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. การศึกษาในครั้งนี้ยังมิได้น าแบบหุ่นจ าลองศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กมาทดลองสร้างเท่าขนาดจริงและทดลอง
ออกจ าหน่าย ดังน้ันในการผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์จ าเป็นต้องศึกษาปัญหาเพิ่มเติม 

2. การศึกษาในครั้งมุ่งศึกษาที่รูปทรง และราคาต้นทุนการก่อสร้างเป็นหลัก จึงควรขยายการศึกษาในด้านอื่นให้
ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การพัฒนาลวดลายการสานแผ่นพื้น, การศึกษาการรักษาสภาพเนื้อไม้ ไผ่เพื่อความคงทน, การพัฒนา
หลังคาตับแฝก เป็นต้น 
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   บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อกิจกรรมสืบชะตาปลาของโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และส่วนราชการของกรมประมง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการที่แม่น้ าปิง 
เทศบาลต าบลท่าวังตาล ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  โดยการสุ่มตัวอย่าง 159 ตัวอย่างจากผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 535 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลแบบบังเอิญ โดยประเมินความพึงพอใจของกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของโครงการประเด็นต่างๆ เป็น 5 ช่วง ตามหลักเกณฑ์ระดับการประกันคุณภาพ   ผลการวิจัย พบว่า ด้านการ
ด าเนินการของโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ (4.22) โดยมีระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่ออยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ( 4.10) และความ
เหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีจัดโครงการ(4.15)    ด้านประเมินผลได้ของโครงการ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจทุก
ด้านมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ประเด็นความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง มี
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (4.34)  มีความพึงพอใจว่าโครงการนี้ท าให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมดา้นการประมง (4.27)  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางน้ า ที่จัดโดยชุมชน/
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุ้นให้ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน (4.24) ประเด็นผลกระทบจาก
การร่วมกิจกรรมเห็นว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน (4.23) และร้อย
ละ 97.0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นควรให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป 

ค าส าคัญ: ประเมินผล,  อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า,  ส่วนร่วมชุมชน,  สืบชะตาปลา   
 

ABSTRACT 
   This research aimed to evaluate the satisfaction of participants on aquatic resources conservation 
of community participation 2018 project held at Mae Ping River, Thawangtan Subdistrict Municipality, 
Sarapee District, Chiangmai Province. 159 participants were randomly selected from 535 participants who 
participated in this activity and satisfaction questionnaires were a research tool using a five-category IQA 
scale.  The 7 satisfaction items mean were analized.  The results showed that the release of aquatic animals 
into public reservoirs / reservoirs are the places for aquatic animals and aquatic environment conservation 
(4 . 2 4 ) ; Environment conservation handling by communities, government and private sectors is able to 
induce the communities to take care and conserve the environment sustainably  (4 . 2 4 ) .  The average of 
satisfaction in high levels included the participation in environmental conservation (4 . 2 0 ) ; the overall in 
participation in this activity (4.22) ; the suitability  of activity pattern (4.10) ; the suitability of activity place 
and the suitability of time for activity (4.15). The overall of the satisfaction was in a high level (4.22) and   
97.0% would like to continue this activity. 
Keywords: Evaluation, Aquatic Resources Conservation, Community Participation, Lanna tradition 
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บทน า 
  กระบวนการบริหารโครงการ มี 3 ขั้นตอนคือ 1)การวางแผน  2)การด าเนินงานตามแผน และ3)การประเมินผล  
โดยขั้นตอนการประเมินผลนั้นมีความส าคัญเพราะผลของการประเมินสามารถน าไปใชตัดสินใจในการวางแผนปรับปรุงและ
ตัดสินใจโครงการนั้น โครงการอื่น ๆ ตอไปดวย (เกษม ,2550)   การประเมินโครงการเป็นเครื่องมือและยุทธศิลป์ที่ส าคัญของ
ฝ่ายบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง มีบทบาทในการตรวจสอบและตัดสินคุณค่าในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการวางแผน ช่วยให้ผู้บริหารทราบบริบท สถานการณ์ ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ ผู้ประเมินผลโครงการมี
บทบาทส าคัญในการค้นหาค าตอบมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สิน,2556)โดยเกณฑ์
ความพึงพอใจน้ัน มีตัวช้ีวัดได้ เช่น ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์และตัวช้ีวัดหนึ่งที่แสดงถึงระดับความส าเร็จของโครงการใน
การประเมินผลโครงการ (วรเดชและไพโรจน์,2541)   การประเมินผลแบบ Goal Attainment Model คือ การประเมินผล
โดยพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ การประเมินผลแบบนี้จึงเป็นเพียงการ
วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานว่า สามารถส่งผลให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้เพียงใด หากไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
ไว้ มีผลเนื่องมาจากสาเหตุใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ท าให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้(เกษม, 2550  )
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อวิถีการด าเนินชีวิต ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สร้างเป็นแรงกดดัน
ที่จะให้องค์การเป็นองค์การที่ดี มีการก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นหน้าท่ีอย่างชัดเจน   ก า ร
ให้ความส าคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป็นผลท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลงอย่างต่อเนื่อง ขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง มีการใช้ทรัพยากรประมงอย่างไม่รู้คุณค่า การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ า  การใช้
เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย การที่จะแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชนนั้น คนในชุมชนต้องเป็นผู้ที่แก้ไข
ปัญหาเองโดยมีแผนการจัดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชน โดยมีกระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าให้กลับมา
สมบูรณ์ดังเดิมและปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรั กษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดมีการปลุกกระแสให้ท้องถิ่นและ
ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์  เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไปสัตว์น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้น ามาใช้ประโยชน์มากมาย(นิวัติ, 2542)   แต่ในสภาพปัจจุบัน
สัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติได้ลดลงทั้งชนิดและปริมาณอย่างเห็นได้ชัดจึงท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์และ
ท าให้ขาดความสมดุลต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ (ประจวบ, 2559) ดังนั้นการด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า
จะประสบความส าเร็จได้ จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความรับผิดชอบจากทุกๆฝ่ายอย่างจริงจังและจริงใจ อาทิ 
เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดถึงประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบ กิจกรรมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า  ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี เช่นการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนและชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรสัตว์น้ าโดยเฉพาะปลา การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ าหายากใกล้สูญพันธุ์ การน าความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ ามาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนและสถานศึกษาในชุมชน มีการจัดตั้ง
ชมรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ าไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ าเองหรือกระทั่งแหล่งน้ าด้วยการให้ความร่วมมือทั้งใน
หน่วยงานทุกระดับกับตัวชุมชนเองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะท าให้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าตลอดจนทางการประมงและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพเห็นผลเร็วเป็นรูปธรรมมากข้ึน และส่งผลให้เกิดการรักษาทรัพยากรทางน้ าได้อย่างยั่งยืน     
          พิธีสืบชะตาเป็นพิธีกรรมของชาวล้านนาที่มีการปฏิบัติและสืบสานมาตั้งแต่บรรพกาล เป็นประเพณีที่ แสดงให้เห็นถึง
การผสมผสานที่กลมกลืน ของพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ฮินดู พราหมณ์และลัทธิผีสางเทวดา มีความเป็นมาที่ยาวนานของ
พิธีกรรมสืบชะตาในล้านนา นิยมท ากันในหลายโอกาสเกี่ยวข้องกับสุขภาพและขวัญก าลังใจของผู้ที่ได้รับการประกอบพิธีกรรม
ด้านความเช่ือพิธีกรรมสืบชะตามีความสัมพันธ์ยึดโยงกับวิถีชีวิตชาวล้านนา ๔ ด้าน คือ ๑) ความเช่ือเรื่องอานุภาพของพระ
รัตนตรัย ๒) ความเชื่อเรื่องกรรม ๓) ความเชื่อเรื่องมงคล และ๔) ความเชื่อเรื่องการอุทิศกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวง(พระมหา
บุญเรือง, 2550 ; เจ้าอธิการภานุวัฒน์, 2556)  
          ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของ
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าให้
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เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ (สายจิตร ,2546)  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความส าคัญและคุณค่าเรื่องการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่ต้องปลูกฝังให้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ
บุคคลทีเ่กี่ยวข้องแล้ว ยังต้องการส่งเสริมและรักษาให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของประเพณีอันดีงามร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ท าให้เกิดในจิตส านึกในวิถีชีวิตความเช่ือมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งใน
เรื่องความเช่ือค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการประมง โดย หวังว่าคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เห็นถึงคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่สืบไปจากความส าคัญของการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้พื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบกับลักษณะของโครงการที่บูรณา
การร่วมกันหลายหน่วยงาน การยกระดับคุณภาพของกิจกรรมนี้โดยใช้การวิจัยเพื่อประเมินผลกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมชุมชน  เพื่อน าผลการประเมินมาปรบัปรุงและวางแผนของการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อประเมินผลกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาในการอนุรักษ์สัตว์น้ าระหว่างคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกโดยใช้การประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นการด าเนินการและ
ผลได้ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
159 ชุด จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 535 คน ได้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในรูปแบบพธิีกรรมสืบชะตาปลาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ
เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ.สารภี และหน่วยงานกรมประมง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการด าเนินการกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา 
และพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า  ณ แม่น้ าปิง  หน้าวัดป่าง้ิว เทศบาลต าบลท่าวังตาล ด าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561   โดยปล่อยสัตว์น้ าท้องถิ่น 500,000 ตัว โดย ค าถามหลัก คือ ความพึงพอใจด้านการด าเนินงาน
และผลได้ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดตาม ระดับความพึงพอใจ เป็น
เกณฑ์และตัวช้ีวัดที่แสดงถึงระดับความส าเร็จของโครงการในการประเมินผลโครงการ (วรเดช และไพโรจน์,2541)  เพื่อ
ประเมินผลโครงการแบบ Goal Attainment Model  ค าถามเพื่อยืนยันความชัดเจน คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใดบ้าง  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขององค์การอื่นๆ ในสังคม และ
ข้อเสนอแนะ  โดยใช้แบบประเมินสามารถสรุปผลการประเมิน ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้
คะแนนความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับน้อยท่ีสุด(1) ระดับน้อย(2) ระดับปานกลาง(3) ระดับมาก(4) และระดับ
มากที่สุด(5) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินผลที่มีประเด็นความคิดเห็นท้ังหมด 7 ข้อ(เกษม, 2550) 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้มีการก าหนดวิธีการทางสถิติ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแยกวิเคราะห์
ตามล าดับดังนี้ 
1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
2.วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมต่อค าถามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและน าประเมินผลด้วยเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพก าหนดแบบช่วงออกเป็น 5 ช่วง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
มาเป็นเกณฑ์การแปลความหมายได้ก าหนด ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 0.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยที่สุด 
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โดยให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไปจึงถือวาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีใช้ได้ ตาม บุญชม( 2553) 
 
ผลการวิจัย 
           ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา 
กิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 535  คน  ประกอบด้วยนักเรียน คณะผู้บริหารและคณะสมาชิกเทศบาล
ต าบลท่าวังตาล  ผู้น าชุมชนต าบลท่าวังตาล ประชาชน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าวังตาล  เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่  อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเพศชายร้อยละ 46.47  เพศหญิงร้อย
ละ 53.53  อายุเฉลี่ยช่วง 12 – 65 ปี   ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.54  เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยในเขตอ าเภอสารภีและ
ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่  
           การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา 
          จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จากแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธี
สืบชะตาปลานี้ ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม 3 ประเด็น ได้แก่ 1)ความ
เหมาะสมของวัน เวลาและสถานที่ 2)ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม และ 3)ความพึงพอใจโดยรวมของการจัด
กิจกรรม  
ตารางที่ 1  แสดงผลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาที่มีต่อประเด็นต่างๆ ของการจัด 
              กิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาด้านการประเมินกระบวนการและผลได้ของกิจกรรมวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
              ณ แม่น้ าปิง ต.ท่าวังตาล   อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อกิจกรรมสืบชะตาปลา ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ร ะ ดั บ คว ามพึ ง
พอใจตามเกณฑ์
คุณภาพ 

การด าเนินกิจกรรม   
1.  ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.10 มาก 
 2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.15 มาก 
3.  ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรม  4.22 มาก 
ผลได้   
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อบทบาทของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมจัดโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง 

4.34 มาก 

5.โครงการนี้ท าให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านการประมง 

 
4.27 

 
มาก 

6.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางน้ า ที่จัดโดยชุมชน/หน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนสามารถกระตุ้นให้ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

4.24 มาก 

7.หลังจากเข้าร่วมโครงการนี้ ท่านมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

4.23 มาก 

8. เห็นควรให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปหรือไม่ 
ไม่เห็นควร 
3.0% 

เห็นควร 
97.0% 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.22 มาก 
 
          ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านผลได้ของกิจกรรมต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1.ประเด็นความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่อบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในการร่วมจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  
เท่ากับ 4.34  
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2.ประเด็นความพึงพอใจว่ากิจกรรมนี้ท าให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการ
ประมง มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.27  
3.ประเด็นกิจกรรมนี้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางน้ าที่จัดโดยชุมชน/หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถ
กระตุ้นให้ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.24 
4.ประเด็นผลกระทบจากการร่วมกิจกรรมเห็นว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.23 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง  ประเด็นมีความพึงพอใจต่อ
บทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในการร่วมจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรทางน้ า ที่จัดโดยชุมชน/หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุ้นให้ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน  และ หลังจากเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีความพึงพอใจ
โดยรวมของการจัดโครงการ โดยมีประเด็นการประเมินการด าเนินงาน(กระบวนการ)ได้แก่ ความเหมาะสมของวันและเวลาที่
จัดกิจกรรม    และความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม  มีความพึงพอใจระดับมาก และในภาพรวมนั้น มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่ออยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.15 และความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
4.10 เป็นผลดีต่อการน าไปวางแผนในการด าเนินงานกิจกรรม(วรเดช และไพโรจน์, 2541; เกษม, 2550 ; สิน, 2556)สอดคล้อง
กับการกิจกรรมการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กรมวิชาการ ,2544 ) 
มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากงานวิจัยที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น
และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีสอนและสอดคล้องกับแนวคิดของสายจิตร(2546) ที่กล่าวถึง ความพึงพอใจท่ีว่า เมื่อใดที่กิจกรรม
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก มีค่าในระดับมากกว่า 3.51 
แสดงว่า ผลการประเมินการด าเนินงานของกิจกรรมนี้อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินกิจกรรมนี้จากความพึงพอใจ
ผลได้(ผลลัพธ์)ด้านสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ประเด็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินในระดับมาก ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรที่จัดกิจกรรมที่ได้จัดกิจกรรมแล้วผู้มีส่วนได้เสียเห็นคุณค่า(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557)  และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ร้อยละ 97.0 เห็นควรให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป และเห็นความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่น าเอา
พิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของวัฒนธรรมทางภาคเหนือให้ผลการด าเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
(วิไลวรรณ, 2543; พระมหาบุญเรือง, 2550 ; ยงรัตน์, 2553 ; เจ้าอธิการภานุวัฒน์, 2556) และเห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน
ชุมชนและจัดโดยบุคลากรในชุมชนท าให้ผู้เข้าร่วมมีความเช่ือมั่นว่าจะกระตุ้นให้ชุมชนให้ความร่วมมือดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืน (ทวี, 2542 ; วิวรรณ, 2544 ; ประจวบ, 2559)และควรให้จัดกิจกรรม
ต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อสืบทอดประเพณีและสร้างจิตส านึก ในการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  กระตุ้นให้เยาวชนและชุมชน
เห็นคุณค่าของกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ  
 การประเมินผลของกิจกรรมนี้เป็นการใช้ค่าระดับความพึงพอใจเฉพาะการด าเนินการ และผลได้ด้านสิ่งแวดล้อมบาง
ประเด็นมาเป็นตัวช้ีวัดและเป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วอาจไม่ครอบคลุมทุกมิติ และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรหาการประเมินวิธีอื่น เช่น CIPP Model , Balance scorecard ที่ครอบคลุมมาใช้ และควรใช้แผนการ
ประเมินท่ีใช้แผนการทดลอง(เปรียบเทียบ) 
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         กิตติกรรมประกาศ 
         ขอขอบคุณ ชุมชน และเทศบาลต าบลท่าวังตาลและหน่วยงานกรมประมง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ า  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปี พ.ศ.2561 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. (2544). การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงศึกษาธิการ. โรงพิมพ์การ

ศาสนา. 
เกษม ศิริสุโขดม. (2550).  การประเมินผลโครงการ. กรุงเทพมหานคร. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์.  
เจ้าอธิการภานุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร (ตุ่นค า). (2556). การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อการสืบชะตาของชาวล้านนา. วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) .มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ทวี  ประทีปแสง.  (2542).  พิธีกรรมและความเชื่อในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวลัวะ  บ้านเต๋ยกลาง ใน

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  สาขาส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นิวัติ เรืองพานิช . (2542). การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 5 . กรุงเทพมหานคร. สุวีริยาสาส์น. 
ประจวบ  ฉายบุ. (2559). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้ าในแม่น้ าปิงแบบมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน. รายงานการประชุมวิชาการ ปอมท.และวิจัยระบบการศึกษาไทยประจ าปี 2559. โรงแรม นงนุชการ์เด้น รี
สอร์ท จังหวัดชลบุรี. 

พระมหาบุญเรือง อายุวัฒนมงคล. (2550).การมีส่วนร่วมของชุมชนฝ่ังหมิ่นต่อการอนุรักษ์ประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

ยงรัตน์  มีสัตย์. (2553).บทบาทพิธีสืบชะตาต่อวิถีชีวิตคนเชียงราย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 

วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2541). การประเมินผลในระบบเปิด. กรุงเทพมหานคร. สมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์. 

วิเชียร  เกตุสิงห์.(2530). หลักการสร้างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
วิไลวรรณ  ภู่จีนาพันธุ์. (2543). ความเชื่อในพ่อขุนง าเมืองในกระบวนการรวมกลุ่มความร่วมมือของชุมชนเพ่ืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยา. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
วิวรรณ ขันธโภคัย. (2544). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาในการอนุรักษ์

แหล่งน้ า อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี. สาขาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
สายจิตร  สิงหเสนี. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
สิน พันธุ์พินิจ. (2556). เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ. พิมพ์ครั้งท่ี 2 .กรุงเทพมหานคร. วิทยพัฒน์.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2557) . เกณฑ์คุณภาพการจัดการในภาครัฐ พ.ศ.2558.วิช่ันพริ้นท์ แอนด์ 

มีเดีย. กรุงเทพฯ. 
 
 
 
  
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 315 

 

การพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมส าร็จรูป 
The Development of Thinking Skills and Electrical Mechanical 

Analysis Using Program 
วิภพ  ใจแข็ง 

โปรแกรมวิชาวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
Wipobh Jaikhang 

Program of Energy Engineering and Electricity Techonogly, Faculty of Industrial Technology, 
Chiangrai Rajabhat University. 

 

   บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูป เรื่อง 
MATLAB/Simulink  และการเขียนบล็อคไดอะแกรมของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า โดยใช้บทเรียน
โปรแกรมส าเร็จรูป  ของผู้เรียนจากการลองใช้บทเรียนที่สร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิศวกรรม
พลังงานและเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  10  คน โดยใช้บทเรียนที่สร้างขึ้น หลังจากเรียนเสร็จนักศึกษาได้ท าแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน ผลการวิจัยปรากฏว่าการใช้งาน MATLAB/Simulink  และการเขียนบล็อคไดอะแกรมของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  74.50/82.00 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คือ 80/80 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนพัฒนาทักษะการคิดและการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 
โดยใช้บทเรียนเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้สอนกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: โปรแกรมส าเร็จรูป, เครื่องกลไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research article is to search the learning achievement by using the tutorial 
instruction program for MATLAB/Simulink.  Namely, the DC motor block diagram which contented in the 
subject of electrical mechanical II is drawn by using the tutorial instruction program.  The sample groups 
used in the experiment are students of energy engineering and electrical technology program of year 3 
undergraduate level, Chiangrai Rajabhat University that registered electromechanical courses, 1st semester, 
academic year 2017 with total amount of 10 people. Thus, the created lessons are being used to teach 
and after completing the course, the students have completely post-tested of each lesson. The research 
finding indicated that the MATLAB/Simulink program, which the tutorial instruction is used to draw a DC 
motor block diagram of electrical mechanical II subject come out with efficiency 74.50/82.00. The obtained 
result is higher than the threshold efficiency set is 80/80. It was shown that the software program of 
electromechanical courses can develop the student on thinking and analysis skills, which it can be used to 
teach students effectively.   
Keywords: Program, Electrical Mechanical, DC motor 
 
บทน า 
  การพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม MATLAB  ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นการพัฒนาที่เน้นการสอนเพื่อพัฒนาทางด้านทักษะ  และการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน  ในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาทางด้านทักษะและการคิดใช้โปรแกรมในการศึกษาหาความรู้  
การสอนที่ผ่านมาพบว่า  นักศึกษาบางส่วน  ยังขาดทักษะเรื่องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  จึงส่งผลมาให้ต้องมีการปรับปรุง
แก้ไข  และต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์นี้อย่างต่อเนื่อง  และจากการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า  มีนักศึกษาที่มีปัญหาการขาดทักษะการคิดและวิเคราะห์เมื่อมีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  รายวิชาเครื่องกล
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ไฟฟ้า  ผู้วิจัยจึงหาวิธีการที่จะด าเนินการเพื่อที่จะแก้ปัญหา  และพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนค าสั่งเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาต่างๆ   ให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในด้าน
โปรแกรม ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ลดการจินตนาการของนักศึกษาได้มากขึ้น  ดังนั้นในการพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์
เครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม MATLAB  ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ครั้งน้ีจะใช้วิธีการประเมินนักศึกษาควบคู่ ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ลดการจินตนาการของนักศึกษา 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปกับการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีวิธีด าเนินการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ชุดการ
สอนและแบบทดสอบ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับช้ันปีที่ 3 จ านวน 10 คน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  ที่ลงทะเบียนเรียน 

 2. ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ให้ฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 3. ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วบันทึกผล 
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ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้จัดท าการวิจัยเรื่อง พัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม MATLAB ให้กับ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปได้ผลการวิจัยแสดงดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนเรื่อง MATLAB/Simulink โดยการใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูป 

2. ผลความก้าวหน้าในการเรียน 

  ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนเร่ือง MATLAB/Simulink  โดยการใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูป 

 จากการน าบทเรียนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ผลของคะแนน
ทดสอบระหว่างเรียน และทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนทดสอบระหว่างเรียน ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนสามารถสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปเรื่อง MATLAB/Simulink   
 

คนที่ ระหว่างเรียน หลังเรียน 
เร่ือง MATLAB/Simulink   
20 คะแนน ร้อยละ 20 คะแนน ร้อยละ 

1 16 80 17 85 

2 14 70 17 85 

3 15 75 15 75 

4 16 80 16 80 

5 17 85 18 90 

6 14 70 16 80 

7 14 70 17 85 

8 15 75 15 75 

9 13 65 16 80 

10 15 75 17 85 

คะแนนเฉลี่ย            14.90 16.40 

                           74.50 82.00 
 

จากตารางที่  1  ประสิทธิภาพของการใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปหน่วยเรียนเรื่อง MATLAB/Simulink  พบว่า
บทเรียนนั้นมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยระหว่างเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 74.50/82.00 ท าให้เห็นได้ว่าบทเรียนนี้มี
ประสิทธิภาพสูงเพราะผู้เรียนสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้มากข้ึน 

ตารางที่ 2 ผลความก้าวหน้าทางการเรียน 

รายการ N x   SD. 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 10 14.90 2.60 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 10 16.40 2.65 
 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยใช้นักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างในการทดลอง 10  คน  ได้ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน x  = 16.40  ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน      x  =14.90 

และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระหว่างเรียน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูป เรื่อง MATLAB/Simulink  

พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสามารถดูได้จากผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน   โดยนักศึกษามี
ความก้าวหน้าทางการเรียนทุกคนจากตัวเลขที่แสดงให้เห็นนั้น  เมื่อเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปแล้ว นักศึกษา
สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้    ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความก้าวหน้าและความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้ารายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า โดยใช้บทเรียนโปรแกรม
ส าเร็จในการเรียนการสอน ผู้ท าวิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านต่างๆดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้งาน 

            ความพร้อมห้องเรียนที่จะใช้สื่อรวมถึงเครื่องมือได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโปรเจคเตอร์ ที่จะใช้ในการ
น าเสนอสื่อการสอนที่เป็น Power Point ควรจะเตรียมให้พร้อมซึ่งจะมีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

    ควรมีการจัดสร้างบทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูป ในรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้าหัวข้อเรื่องอื่นๆเพื่อให้มีการเรียนการสอน
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม กับการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ของ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาการวิจัยครั้งนี้
คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบบเจาะจงจ านวน  43  คน 
โดยมีเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปร
สองกลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) แล้วแต่กรณี ส าหรับการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ LDS ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เหมือนกันโดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมาก คือปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านผู้เรียน ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้สอนที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ โดยภาพรวมระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 
.697 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ .604 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียนที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ .66 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน เกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน สถานภาพการ
อยู่ร่วมกันของผู้ปกครองต่างกัน อาชีพหลักของผู้ปกครองต่างกัน และรายได้ของผู้ปกครองรายเดือนต่างกัน จะมีความพึง
พอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน  
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นักศึกษาท่ีมีจ านวนพ่ีน้องต่างกัน และระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน จะมีความ
พึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงชองระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 320 

 

ABSTRACT 
 The objective of this examination was aimed at considering aspects; of which affected the study of 
the information security system of Computer Business major students at Rajabhat University. Also, the 
relationship between learner factor variables, instructor factors and environmental factors were inspected 
by the information security system. Computer Business major students at Rajabhat University and the 
population overall were used in the examination of Business Computer Students Faculty of Management 
Science Kanchanaburi Rajabhat University consisting of 43 people in total. The instrument used in this 
inspection was a questionnaire; for the determination of collecting data, and statistics. Analysis of data was 
measured by frequency, percentage, mean, standard deviation, and statistical tests that had two variants. 
Furthermore, one way ANOVA analysis was used case by case, for analysis of variance when differences 
were found by the LSD. 
 The results showed that 
 The level of student satisfaction, and aspects affecting the stability of the learning system of 
Computer Business major students, Faculty of Management Science Kanchanaburi Rajabhat University were 
average. When considering the three sides overall, satisfaction was determined at the same level; alongside 
issues that are very resolved quickly.  Altogether, the three important points that were monitored were the 
following:  teacher factors, environmental factors, and student factors respectively.The outcome of the 
analysis of the importance of information relating to instructor factors that affect the study of the 
information security system, showed that the level of importance was at a high level. In addition, the total 
average was 4.10, and a total standard deviation was equal to .697. The analysis of the importance of 
information about environmental aspects that affected the study of the information security system, 
showed that the overall level of importance was at a high level. Additionally, the total average was 3.99, 
and total standard deviation was equal to .604. The results of the analysis of the importance of information 
relating to student factors that affect the study of information security system, demonstrated the overall 
level of importance was at a high level. In addition, the average was 3.89 and total standard deviation was 
equal to .661. 
 The examination of aspects affecting the learning of the information security system for Computer 
Business major students, Rajabhat University Students demonstrated various details such as: different 
genders, distinct GPAs, and divergent parents' living conditions. The primary careers of diverse parents and 
the income of the monthly parents were satisfied with the circumstances that affected the course of 
information security of Computer Business major students, Faculty of Management Science Kanchanaburi 
Rajabhat University. 
 The inquiry of components affecting the information security course of Computer Business major 
students, Faculty of Management Science Kanchanaburi Rajabhat University were decisive. Students with 
brothers of a fraternity and various levels of parental education were convinced with the circumstances 
that affected the subject of the Chong Information Security System of Computer Business major students, 
Faculty of Management Science Kanchanaburi Rajabhat.  
Keywords: Security of Information Systems, Computer Business major, Learning achievement 
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บทน า 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ให้กับ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ท้ังภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. โดยที่นักศึกษาจะไก้ศึกษาในช้ันปีท่ี 3 
เพราะเป็นวิชาเอกบังคับของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญมากต่อการใช้ชีวิตใน
ประจ าวัน โดยบางครั้งเราอาจจะมีการละเมิด หรือ กระท าผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัว หรือตัวเราอาจโดนภัยคุกคาม
จากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีกับเรามาโจรกรรมข้อมูลเราได้ ซึ่งเมื่อนักศึกษาเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศไปแล้วนั้น 
สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาเองได้ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เล็งเห็นในจุดนั้น จึงได้จัดให้มี
การศึกษาวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศขึ้น และการใช้ชีวิตพื้นฐานในปัจจุบันนั้นต้องบอกว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นพ้ืนฐาน
ของการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้  
 วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศจะเป็นการศึกษาพื้นฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของสารสนเทศ ภัย
คุกคาม รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกระบบสารสนเทศการวิเคราะห์จุดอ่อน การก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ส าหรับความมั่นคงด้านสารสนเทศ ไฟร์วอลล์ ระบบป้องกันการตรวจจับการบุกรุก 
เทคนิคการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ การกู้คืนสารสนเทศ ซึ่งอาจจะเป็นวิชาที่น่าเบื่อ หรือไม่น่าสนใจและดึงดูดให้นักศึกษา
เล็งเห็นถึงความส าคัญของวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ จึงท าให้เกิดเป็นปัญหาในการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศขึ้นมา โดยมีนักศึกษาที่มีทั้งที่สนใจเรียน และไม่สนใจเรียน ซึ่งวัดได้จากผลการศึกษาวิชาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ อีกทั้งอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของ
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก า ญ จ น บุ รี  
(http://www.kru.ac.th/th/major/mang_computer_business.pdf) 
 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่านักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีทั้ง
นักศึกษาที่สนใจ และไม่สนใจ เรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอยากจะให้
นักศึกษาสนใจที่จะเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ และได้น าความรู้ที่ได้ เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา
เอง ตัวผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัยขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม นั้น
ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไปในทิศทางใดบ้าง  และเมื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ ก็จะสามารถรู้ปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียน และสามารถแก้ปญหานั้นได้ตรงจุดเพื่อส่งผลต่อการเรยีนของนักศึกษาท่ีดี
ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม กับการ
เรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
 

 สมมุติฐานในการศึกษา 
 ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และข้อมูลส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชา
ความมั่นคงสารของระบบสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ สร้างเครื่องมือโดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1. สร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แล้วไปทดลองใช้(Try-Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจ านวน 30 คน 
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 3. น าแบบสอบถาม มาหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสทิธ์ิ แอลฟา(Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) จะได้ค่า 0.77 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 ที่เคยเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
จ านวน 43 คน ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามเป็นเอกสาร จากนั้นน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลและท าการบันทึกข้อมูล 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการหาค่าพื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
ส าหรับวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
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 2.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิติทดสอบ ( t-test) เพื่อทดสอบตัวแปรสองกลุ่ม และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) แล้วแต่กรณี ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อพบความแตกต่าง
จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของLSD โดยก าหนดการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จ านวน 120  คน 

 2.กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ช้ันปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ท่ีเคยเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ จ านวน 43 คน 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดับความส าคัญปัจจัยด้านผู้เรียนท่ีส่งผลต่อการเรียน
วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ระดับความส าคัญ 
การ 

แปรผล 
มาก 

ที่สุด 
มาก 

ป า น
กลาง 

น้อย 
น้ อ ย
ที่สุด 

�̅� S.D. 

1.ผู้เรียนเข้าเรียนตรงเวลาเสมอ 20.9 46.5 27.9 4.7 - 3.84 .814 มาก 
2 .ผู้ เ รี ยนส่ ง ง านตรงตาม เวลาที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

30.2 39.5 27.9 2.3 - 3.98 .831 มาก 

3.ผู้เรียนตั้งใจเรียนเวลาอาจารย์สอน 23.3 34.9 39.5 2.3 - 3.79 .833 มาก 

4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม 27.9 48.8 23.3 - - 4.05 .722 มาก 

5.ผู้เรียนมีการถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็นเมื่อไม่เข้าใจ 

25.6 27.9 32.6 14.0 - 3.65 1.021 มาก 

6.ผู้ เรียนชอบค้นคว้าความรู้ ใหม่ๆ
เพิ่มเติมเสมอ 

16.3 51.2 18.6 14.0 - 3.70 .914 มาก 

7.ผู้เรียนเข้ากับเพื่อนๆ ได้ดีในช้ันเรียน 53.5 20.9 20.9 4.7 - 4.23 .947 มาก 
         

ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ระดับความส าคัญ 
การ 

แปรผล 
มาก 

ที่สุด 
มาก 

ป า น
กลาง 

น้อย 
น้ อ ย
ที่สุด 

�̅� S.D. 

8.ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ก่อนเข้าห้องเรียน 

16.3 27.9 32.6 20.9 2.3 3.35 1.066 ปานกลาง 

9.ผู้เรียนมีความตั้งใจท าคะแนนสอบ
แต่ละครั้งให้ได้มากที่สุด 

41.9 25.6 30.2 2.3 - 4.07 .910 มาก 

10.ผู้เรียนมีความพอใจกับผลการเรียน
ของตนเองเมื่อได้ท าเต็มที่แล้ว 

39.5 39.5 18.6 2.3 - 4.16 .814 มาก 

11.ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียนเพื่อ
เรียนให้ส าเร็จ 

32.6 41.9 18.6 4.7 2.3 3.98 .963 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.89 .661 มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชา
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากับ .661 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เรียนเข้ากับเพื่อนๆ ได้ดีในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .947 ผู้เรียนมีความพอใจกับผลการเรียนของตนเองเมื่อได้ท าเต็มที่แล้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .814 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดับความส าคัญปัจจัยด้านผู้สอนท่ีส่งผลต่อการเรียน
วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยด้านผู้สอน 

ระดับความส าคัญ 
การ 

แปรผล 
มาก 

ที่สุด 
มาก 

ป า น
กลาง 

น้อย 
น้ อ ย
ที่สุด 

�̅� S.D. 

1 2 . ผู้ ส อ น มี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
เตรียมการสอน 

39.5 39.5 20.9 - - 4.19 .764 มาก 

13.ผู้สอนเข้าสอนและออกจากห้อง
สอนตรงเวลา 

32.6 44.2 20.9 - 2.3 4.05 .872 มาก 

14.ผู้ ส อนมี ความสามารถ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน 

48.8 30.2 18.6 - 2.3 4.23 .922 มาก 

15.ผู้สอนเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา 

48.8 30.2 18.6 - 2.3 4.23 .922 มาก 

ปัจจัยด้านผู้สอน 

ระดับความส าคัญ 
การ 

แปรผล 
มาก 

ที่สุด 
มาก 

ป า น
กลาง 

น้อย 
น้ อ ย
ที่สุด 

�̅� S.D. 

16.ผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนให้น่าสนใจ 

34.9 39.5 20.9 2.3 2.3 4.02 .938 มาก 

17.ผู้สอนมีการวางตนและมีบุคลิกภาพ
ให้เหมาะสมและเป็นกันเองกับผู้เรียน 

37.2 48.8 11.6 - 2.3 4.19 .824 มาก 

18.ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการ
เรียนหลากหลายตามสภาพจริง 

39.5 41.9 16.3 - 2.3 4.16 .871 มาก 

19.ผู้สอนแจ้งการประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบ 

48.8 25.6 25.6 - - 4.23 .841 มาก 

20.ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรียนให้ผู้เรียน
ทราบ 

41.9 30.2 25.6 - 2.3 4.09 .947 มาก 

21.ผู้สอนสอนเนื้อหาได้ครบถ้วนตาม
แผนการสอน 

44.2 32.6 16.3 4.7 2.3 4.12 1.005 มาก 

22.ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ปัญหาและแสดงความคิดเห็น 

37.2 41.9 16.3 - 4.7 4.07 .985 มาก 

23.ผู้สอนอยู่ประจ าที่และพร้อมให้
ค าปรึกษา 

39.5 41.9 16.3 - 2.3 4.16 .871 มาก 

24.ผู้สอนทบทวนสรุปบทเรียนท้าย
ช่ัวโมง 

30.2 41.9 23.3 - 4.7 3.93 .985 มาก 

25.ผู้สอนชมเชยผู้เรียนเมื่อผู้เรียน
ตอบค าถามได้ถูกต้อง 

32.6 44.2 18.6 - 4.7 4.00 .976 มาก 

26.ผู้สอนน าความรู้และเทคนิคใหม่ๆ
มาเสริมการสอน 

27.9 48.8 16.3 4.7 2.3 3.95 .925 มาก 

27.ผู้สอนมีการทดสอบและวัดผลตรง
ตามเนื้อหาท่ีเรียน 

37.2 32.6 23.3 2.3 4.7 3.95 1.068 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.10 .697 มาก 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้สอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชา
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากับ .697 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .922 ผู้สอนเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .922 ผู้สอนแจ้งการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .841  ผู้สอนมีการวางตนและมีบุคลิกภาพให้เหมาะสมและเป็นกันเองกับผู้เรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .824  ผู้สอนมีการวางแผนและเตรียมการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .764  ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดับความส าคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ระดับความส าคัญ 
การ 

แปรผล 
มาก 

ที่สุด 
มาก 

ป า น
กลาง 

น้อย 
น้ อ ย
ที่สุด 

�̅� S.D. 

28.ห้องเรียนมีความสะอาดเรียนร้อย 20.9 48.8 27.9 2.3 - 3.88 .762 มาก 

29.ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก 20.9 48.8 25.6 4.7 - 3.86 .804 มาก 

30.ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับ
จ านวนผู้เรียน 

30.2 41.9 27.9 - - 4.02 .771 มาก 

31.สื่ อการ เรียนการสอนมีจ านวน
เพียงพอต่อผู้เรียน 

27.9 44.2 25.6 2.3 - 3.98 .801 มาก 

32.สื่อการเรียนการสอนอยู่ในสภาพ
การใช้งาน 

20.9 39.5 34.9 2.3 2.3 3.74 .902 มาก 

33.ก า ร เ รี ย น ก า ร สอน มี เ อกส า ร
ประกอบการเรียนหรือใบงาน 

32.6 39.5 27.9 - - 4.05 .785 มาก 

34.สื่ อ ก า ร เ รี ยนการสอนมี ความ
ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน 

41.9 34.9 20.9 2.3 - 4.16 .843 มาก 

35.สื่ อ ก า ร เ รี ย นการสอนตรงกั บ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 

32.6 48.5 18.6 2.3 - 4.09 .781 มาก 

36.สื่ อ ก า ร เ รี ยนการสอนมี ความ
หลากหลาย 

37.2 41.9 18.6 2.3 - 4.14 .804 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.99 .604 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
เรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ .604 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .843 สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .804 ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างของกลุ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้านความพึงพอใจ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ จ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.13 .528 3.75 .696 1.813 .077 

ปัจจัยด้านผู้สอน 4.08 .807 4.11 .645 -.134 .894 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 4.09 .582 3.94 .620 .764 .449 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างของกลุ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้านความพึงพอใจ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความ
มั่นคงของระบบสารสนเทศ จ าแนกตามเพศ ความพึงพอใจในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 5 ค่าความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ จ าแนกตามจ านวนพี่
น้อง 
ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม .99 3 .332   

    .744 .532 

ภายในกลุ่ม 17.38 39 .446   

รวม 18.37 42    

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

ปัจจัยด้านผู้สอน 

ระหว่างกลุ่ม 3.08 3 1.026   

    2.314 .091 

ภายในกลุ่ม 17.29 39 .444   

รวม 20.37 42    

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 3.14 3 1.045   

    3.339 .029* 

ภายในกลุ่ม 12.20 39 .313   

รวม 15.34 42    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ จ าแนกตามจ านวนพี่น้อง พบว่ามีความพึงพอใจปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงได้ท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ าแนกตามจ านวนพ่ีน้องเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 

จ านวนพ่ีน้อง �̅� 
1 คน 2 คน  3 คน มากกว่า 3 คน 
4.05 4.11 3.54 4.51 

1 คน 4.05  -.05128 .51538* -.45869 

2 คน 4.11   .56667* -.40741 

3 คน 3.54    .97407* 

มากกว่า 3 คน 4.51     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 6 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกันจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 

 คู่ที่ 1 จ านวนที่น้อง 1 คน (�̅� = 4.05) มีความพึงพอใจเกี่ยวปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความ
มั่นคงของระบบสารสนเทศ มากกว่า จ านวนพี่น้อง 3 คน (�̅� = 3.54) 
 คู่ที่ 2 จ านวนที่น้อง 2 คน (�̅� = 4.11) มีความพึงพอใจเกี่ยวปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความ
มั่นคงของระบบสารสนเทศ มากกว่า จ านวนพี่น้อง 3 คน (�̅� = 3.54) 
 คู่ที่ 3 จ านวนที่น้องมากกว่า 3 คน (�̅� = 4.51) มีความพึงพอใจเกี่ยวปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียน
วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ มากกว่า จ านวนพี่น้อง 3 คน (�̅� = 3.54) 
 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
   จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของ นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในประเด็นปัจจัยด้านผู้สอน ที่ส่งผลต่อการการเรียน
วิชาความมั่นคงสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ใน
ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพของครูที่ด าเนินการสอน ครูเป็นผู้มีความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพ มีทักษะในการสอน
ที่ท าให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ด้วยทักษะเทคนิควิธีการสอนที่มีความเช่ียวชาญ สามารด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน ได้เข้าใจ เนื้อหารายละเอียดของวิชาได้อย่างชัดเจน มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
ที่เอื้ออ านวยให้กับผู้เรียน มีการใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิด การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน ผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลการเรียนเพื่อน ามาพัฒนาในเรื่องการสอน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผล
อย่างหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมกับการประเมินผลในสภาพจริง มีการอภิปรายผล เพื่อแก้ไขและการ
พัฒนาในครั้งต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของ นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในประเด็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
ฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริง มีการจัด
ห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอต่อนักศึกษา มีการช้ีแนะทางด้านวิชาการ และงานทะเบียน พร้อมให้ข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา อย่างเพียงพอ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของ นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในประเด็นปัจจัยด้านผู้เรียน ระดับความตั้งใจและ
การเอาใจใส่ต่อการเรียน ของนักศึกษา ในการเข้าเรียนและตั้งใจเรียนโดยมีการวางแผนการเรียนมาล่วงหน้า มีสมาธิในการ
ตั้งใจเรียน มีการจัดระบบ การเรียน เทคนิควิธีการเรียนที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติตามการสอนของอาจารย์ผู้สอน สามารถ
สอบถามความคิดเห็นและตอบค าถามได้ มีการบริหารเวลาในการเรียน การท างานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการท าบันทึก
ข้อมูลเพื่อการสืบค้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนประเด็นส าคัญต่างๆ ในเนื้อหาท่ีเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ผู้รับบริการมีระดับความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้สอน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อมีระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน ผู้สอนเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา ผู้สอนแจ้งการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ  
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ผู้รับบริการมีระดับความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีระดับความส าคัญมาก ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน สื่อการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย สื่อการเรียนการสอนตรงกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พัชสุดา กัลยาณวุฒิ (2558) ได้ท า
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ระดับ
ความพึงพอใจ ของนักศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเหมือนกันโดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมาก คือ
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู้เรียน ตามล าดับ 

 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ผู้รับบริการมีระดับความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีระดับความส าคัญมาก ได้แก่ ผู้เรียนเข้ากับเพื่อนๆ ได้ดีในช้ันเรียน ผู้เรียนมีความพอใจกับผลการเรียนของตนเองเมื่อได้ท า
เต็มที่แล้ว ผู้เรียนมีความตั้งใจท าคะแนนสอบแต่ละครั้งให้ได้มากท่ีสุด มีระดับความส าคัญปานกลาง ได้แก่ ผู้เรียนมีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สุวภัทร   แกล้วกล้า (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการ
เรียนของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล) จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาการเรียนของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล) จังหวัดแพร่ มี 1 ปัจจัย 
ได้แก่ ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัว ปัจจัยที่ส่งผลกับปัญหาการเรียนของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐ
ราษฏร์นุกูล) จังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส าคัญทางเศรษฐกิจ 0.1 มี 2 ปัจจัย เรียงจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อย
ที่สุด ได้แก่ นิสัยทางการเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู 
  
ข้อเสนอแนะ  
 1. ปัจจัยด้านผู้เรียน ควรส่งเสริมในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนให้มากขึ้น 

2. ปัจจัยด้านผู้สอน ควรส่งเสริมพัฒนาผู้สอนให้ได้รับการอบรมเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพให้มากขึ้น 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ควรส่งเสริมสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรเน้นการศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เพราะ นักศึกษาที่มีจ านวนพี่น้องต่างกัน และระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองที่ต่างกัน นั้นส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
 2. ควรค้นคว้า วิจัยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต่ละระดับ 
 3. ควรใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนหรือเกรดที่ได้จากการเรียนในรายวิชาท่ีก าหนดเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบใน
ด้านต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ PBRU QA Model   มา

ใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ 2) ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PBRU QA Model  ที่พัฒนาขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)  เป็นการสังเคราะห์แนวคิดการประเมิน
แบบมีส่วนร่วมร่วมกับการประเมินแบบเสริมพลัง จนได้รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม่ แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างรูปแบบ ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี และปรับปรุง กลุ่มเป้าหมายและทดลองใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินรูปแบบการประเมิน โดยค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อ
รูปแบบการประเมิน น าผลสรุปมาปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้สมบูรณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงสร้างหลัก 
2 ส่วนโดยยึดหลักวงจรคุณภาพ PDCA  ประกอบด้วย การเลือกผู้ประเมินและวิธีการประเมิน ซึ่งมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบประกอบด้วย ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม  ด้านความถูกต้อง  พบว่า ผลการ
ประเมินรูปแบบการประเมิน แบบ PBRU QA Model  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทั้ง 4 ด้านท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก และ 2) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ  PBRU QA Model  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ   รูปแบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   การประเมินแบบมีส่วนร่วม  การประเมินแบบเสริมพลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is 1 )  develop a model for quality assessment within the PBRU QA 
Model to be used in the development of educational quality assessment systems of Phetchaburi Rajabhat 
University and 2) evaluate the satisfaction of personnel towards the quality assurance operation according 
to the PBRU QA Model developed. This research is a research and development, which is a synthesis of 
participatory assessment with empowerment evaluation. The new internal quality assessment process 
divided into 3 phases: Phase 1 , analysis synthesis and characterization. Phase 2 , using the internal quality 
assessment model of Phetchaburi Rajabhat University and Phase 3 , evaluating the internal quality 
assessment model Of Phetchaburi Rajabhat University and improve. The target groups and trial model at 
Phetchaburi Rajabhat University. Tools and data collection methods are model evaluation forms. The 
statistics used are the mean and standard deviation. The result was a revised model to be completed. 
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 The results of the research showed that 1) the main structure model of internal quality assessment 
with the PBRU QA Model, Phetchaburi Rajabhat University have 2 part that consists of the selection of 
assessors and the assessment method based on the PDCA cycle. The evaluation of the effectiveness of the 
model consists of utilization, feasibility, appropriateness, and accuracy. The results of the evaluation of the 
PBRU QA Model of Phetchaburi Rajabhat University 4  issues were at a high level and 2 )  the results of 
personnel satisfaction evaluation on educational quality assurance operations according to PBRU QA Model 
of Phetchaburi Rajabhat University at a high level. 
Keyword : Internal quality assessment Model, Participatory assessment, Empowerment assessment, 
Phetchaburi Rajabhat University 
 
บทน า 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 และมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการสร้างระบบและกลไกใน
การควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ก าหนด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป   

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกิจกรรมที่ส าคัญมากที่จะท าให้สถาบันมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่
ตลอดเวลา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานที่กระท าโดยบุคลากรใน
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะช่วยให้บุคลากรน าไปใช้พัฒนาตนเอง ซึ่งถือเป็นการประเมินความก้าวหน้าและ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้นหากด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และน ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ย่อมส่งผลดีต่อหน่วยงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเป็นวิถีทางหนึ่งอัน
น าไปสู่ความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็น ไป
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และน ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าสถาบันสามารถจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินและมาตรฐานที่ใช้ประเมิน
เป็นหลัก อันเนื่องมาจากผลของการประเมินที่ได้ สมศ. จะพิจารณารับรองหรือไม่ และจะส่งผลต่อสถานศึกษาผู้รับการ
ประเมินเพียงใด ผลการประเมินได้รับการยอมรับทั้งสถานศึกษาและผู้ประเมินเพียงใด มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความ
ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพการสอน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพียงใด 
และเป็นที่ยอมรับระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประเมินเพียงใด 

คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า การประเมินผลคุณภาพการศึกษาจะเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต้องมาจาก
ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายสถานศึกษาผู้รับการประเมิน ฝ่ายผู้ประเมิน และผู้ให้การรับรอง 
คือ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากผลการประเมินที่ สมศ. ได้ด าเนินการไป 2 ครั้งแล้ว 
โดยในครั้งแรกเป็นการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาสถานศึกษามิใช่การประเมินเพื่อให้คุณให้โทษแก่
สถานศึกษาแต่อย่างใด ส่วนในการประเมินครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อไปสู่การวัดผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาไปสู่มาตรฐานทางการศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับกันในสากล สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นประเด็นที่ สมศ. ควรให้ความสนใจ
ติดตาม ปรับปรังแก้ไขโดยเร็ว ได้แก่ 1) ความไม่เช่ือมั่นของสถานศึกษาผู้ถูกประเมินต่อผู้ประเมินและผลการประเมิน 2) สมศ.
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ควรจัดตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากสถานศึกษาผู้รับการประเมินว่ามีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างไร สอดคล้องกับ 
(สากันย์ สุวรรณการ,พัชราพร บุญจันต๊ะ,2557 : 41-42) ที่ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะพบว่า ผลการประเมินไม่สามารถน ามาพัฒนาได้จริง  กรรมการมีการเปลี่ยนเรื่อย ๆ ท าให้ขาดความต่อเนื่องของการ
พัฒนาอย่างแท้จริง และการรายงานผลการประเมินจะมีผู้เข้ารับฟังเฉพาะกลุ่มที่ท าหน้าท่ีกรอกและรวบรวมข้อมูลเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ซึ่งพบว่า การประเมินคุณภาพการศึกษา วิธีการตรวจสอบข้อมูลของคณะกรรมการแต่
ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน คณะกรรมการที่มาประชุมไม่ใช่ชุดเดียวกัน มีการตีความรายงานผลของตัวช้ีวัดต่างกัน อาจท าให้
การประเมินไม่ได้มาตรฐาน (สุมาลี งามสมบัติ,2559 :สัมภาษณ์)  จากความส าคัญ ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   และรายงานการวิจัย ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน แบบ PBRU QA Model  โดยได้น าแนวคิดการประเมินแบบมีส่วนร่วมร่วมกับการประเมินแบบเสริมพลังมาเป็น
กระบวนการประเมิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะ ศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน ประกอบด้วย การประเมนิ
ตนเอง การรวบรวมข้อมูล การก าหนดเป้าหมายที่ท าให้บรรลุผล การพัฒนากลยุทธ์ และการแสดงความก้าวหน้ามาพัฒนาเพื่อ
ช่วยพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ของผลการประเมินและกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model  มาใช้ในการพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ  PBRU QA 

Model  ที่พัฒนาขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 

การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ PBRU QA Model  เป็นการสังเคราะห์แนวคิดรูปแบบ
การประเมินแบบมีส่วนร่วมร่วมกับรูปแบบการประเมินแบบเสริมพลัง จนได้รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม่ 
เพื่อน ามาใช้การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร คือ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประกอบด้วย 

1) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 คณะๆละ 1 คน   รวม 8 คน 

2) ผู้บริหารระดับคณะ 8 คณะๆละ 1 คน     รวม 8 คน 

3) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  4 คน     รวม 4 คน 

4) บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 8 คณะๆละ 1 คนรวม 8 คน 

5) บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 4 คน รวม 4 คน 

                                                                                          รวมทั้งหมด  32  คน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
นิยามศัพท ์

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีที่ได้ด าเนินการตลอดปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่
สถาบันก าหนด 

 รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง โครงสร้างที่เป็นล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย เป้าหมายของการประเมิน สิ่งที่มุ่งหวังการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมิน 

 การประเมินแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการประเมินที่เน้นการร่วมปฏิบัติ ร่วมให้คุณค่า ประกอบด้วยผู้
ประเมิน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินการด าเนินงานของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการ
ออกแบบการประเมิน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอแนะ การจัดท ารายงาน รวมถึงการน าผลการประเมิน
ไปใช้แก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  

การประเมินแบบเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการพัฒนางาน โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ความคิดเห็น เทคนิค ข้อ
ค้นพบของการประเมินเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะ พัฒนาความมั่นใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้เสริมศักยภาพของบุคลากรหรือ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การก าหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์ และการแสดง
ความก้าวหน้า 

รูปแบบ PBRU QA Model หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันส่วนหนึ่ง มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ผลการ
ประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ที่เช่ือมโยงข้อมูลพื้นฐาน 
และผู้ประเมินสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประเมิน และสามารถวางแผนการประเมินล่วงหน้า ประหยัดเวลา และใช้
เวลาเมื่ออยู่ภาคสนามอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นต่อกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ PBRU QA Model ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินที่มีการ
พิจารณาจากคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้องได้ระดับดีขึ้นไป ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้
ประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม 4) ด้านความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.การประเมินคณุภาพการศกึษาภายในแบบ 
PBRU QA Model ที่มีประสทิธิภาพ 
ประกอบด้วย 

1) ด้านการใช้ประโยชน์ 

2) ด้านความเป็นไปได้ 

3) ด้านความเหมาะสม 

4) ด้านความถกูต้อง 
2.ความพงึพอใจของบคุลากรที่มตีอ่การ
ด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาตาม
รูปแบบ PBRU QA Model  ประกอบด้วย 

1) กระบวนการมีส่วนร่วม  
2) กระบวนการเสริมพลัง 

 

กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ

การพฒันารูปแบบการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน 

ตามระบบวงจรคณุภาพ PDCA ของ 

P 

D 

C 

A 

ตัวแปร

ต้น 

ตัวแปรตาม 

การประเมินแบบมีสว่นร่วม 

การประเมินแบบเสริมพลงั 
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1) ด้านการใช้ประโยชน์ หมายถึง รูปแบบ PBRU QA Model มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ ศักยภาพบุคลากร 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานจริง สะท้อนให้เห็นจุดอ่อน-จุดแข็ง ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง รูปแบบ PBRU QA Model สามารถน าไปใช้จริง เป็นที่ยอมรับและท าความเข้าใจง่าย 
มีความเช่ือมโยงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3) ด้านความเหมาะสม หมายถึง รูปแบบ PBRU QA Model มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยไม่เป็นการสร้างภาระงานแก่บุคลากร และให้ความส าคัญในการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 

4) ด้านความถูกต้อง หมายถึง รูปแบบ PBRU QA Model มีการระบุเนื้อหาอย่างชัดเจน ครอบคลุมการประกันคุณภาพ
การศึกษา วิธีการประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีชัดเจน มีการรายงานผลและการประเมินตนเองที่น่าเชื่อถือ 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PBRU QA Model หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดีขึ้นไปที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยใช้ประบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วมร่วมกับกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง คื อ ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกัน
ประเมิน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ จัดท ารายงาน แล้วน าผลการประเมินไปใช้แก้ปัญหาพัฒนาหน่วยงาน พร้อมทั้ง
เพื่อเพ่ิมทักษะ ศักยภาพบุคคลและหน่วยงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ในการพัฒนาการระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

แบบ PBRU QA Model  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สามารถช่วยให้การประเมินคณุภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมนิ
ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ 

2. เป็นทางเลือกของสถาบันอื่นในการน ารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุ่งพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ PBRU QA Model  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)  เป็นการสังเคราะห์แนวคิดรูปแบบการประเมินแบบมีส่วน
ร่วมร่วมกับรูปแบบการประเมินแบบเสริมพลัง โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการวิจัยไว้ 3 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างตัวแบบ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2558 

  ตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และปรับปรุง 

ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ  12   เดือน  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary analysis) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non – 

participant observation) โดยผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา  ดังภาพท่ี 2 
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ระยะที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนารูปแบบ 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี
การศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2558 ด าเนินการดังนี้ 

1) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาแล้วสรุปสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในกรอบความคิดของการวิจัย 

2) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาแล้วสรปุสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในกรอบความคิดของการวิจยั 

3) สอบถามผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปัญหา 
อุปสรรค และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ต้องการ โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าหนังสือขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจ านวน 5 คน  นัดหมายและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสังเคราะห์เอกสาร การสอบถาม และการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการพัฒนาร่างรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยน าหลักการ
ประเมินแบบมีส่วนร่วมร่วมกับการประเมินแบบเสริมพลัง มาด าเนินการดังนี้ 
ขั้นที่ 1 (Plan) วางแผนการพัฒนารูปแบบการประเมิน 

1.1 ก าหนดประเด็นการประเมิน (องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี) 
1.2 ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์และสงัเคราะห์วิธีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัราช

ภฏัเพชรบรีุ  

1)วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2)วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557-2558 

3)สอบถามผู้บริหาร ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา อุปสรรค การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ต้องการ 

4) สงัเคราะห์เนือ้หาที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อร่างรูปแบบการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

ตอนที่  2  พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

1) ตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุและปรับปรุง 
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1.3 ออกแบบวิธีการประเมิน 

1.4 คัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน 

1.5 ช้ีแจงให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยทราบ 

1) พิจารณาความสอดคล้องขั้นตอน วิธีการของตัวแบบโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน โดยใช้แบบสอบถาม 

2) พิจารณาการใช้ประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความถูกต้อง ในการเก็บข้อมูลของรูปแบบ
การประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม 

ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ขั้นที่  2 (Do) ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ PBRU QA Model  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบคุณภาพของรูปแบบการประเมินภายหลังการ
น าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง 

ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและปรับปรุง 

  ขั้นที่ 3 (Check) ประเมินรูปแบบการประเมิน เป็นขั้นตอนของการประเมินรูปแบบการประเมินภายหลังการน าไป
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับการประเมินในการน ารูปแบบการประเมินไปใช้ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
งานประเมิน (ศิริชัย  กาญจนวาสี.2554 : 178-180) โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความ
เหมาะสม (Propriety) และความถูกต้อง (Accuracy) และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการมีส่วนร่วม และ
กระบวนการประเมินเสริมพลัง ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PBRU QA Model  โดยกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 23 คน แล้วน าข้อสรุปที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการประเมิน 

  ขั้นที่ 4 (Act) ปรับปรุงรูปแบบการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินรูปแบบการประเมิน โดยค านวณ
ค่าเฉลี่ย( Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่มีต่อรูปแบบการประเมิน น าผลสรุปมาปรับปรุงรูปแบบการ
ประเมินให้สมบูรณ์   
   

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสารวิชาการ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิธีการประเมิน
รูปแบบต่าง ๆ  

2) วิเคราะห์ความถี่ และร้อยละ ส าหรับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีต้องการ 

3) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยนจากมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ  

4) วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ PBRU QA Model  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของผู้เช่ียวชาญ และข้อมูล
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model  มาใช้ในการพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ PDCA  มีโครงสร้างหลัก 2 องค์ประกอบ 
คือ 1) การเลือกผู้ประเมิน  และ 2) วิธีการประเมิน มีรายละเอียดดังนี ้

 1.1 การเลือกผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยการพิจารณาผู้ประเมินทั้ง 3 
ระดับมีความเช่ือมโยงกันนอกเหนือจากคุณสมบัติผู้ประเมินที่ สกอ. ก าหนดไว้แล้ว คือ 1) ผู้ประเมินระดับหลักสูตร โดย
หลักสูตรร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผูป้ระเมิน ส่วนกลางให้ค าปรึกษา เครือข่าย QA ระดับคณะรวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงาน 
และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  2) ผู้ประเมินระดับคณะ โดยคณะ
พิจารณาผู้ประเมินจากภายนอก 2 ท่าน ภายใน 1 ท่าน ส่วนกลางให้ค าปรึกษาและพิจารณาผู้ประเมินจากภายนอก 1 ท่าน 
ภายใน 1 ท่าน และติดต่อประสานงาน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส่วน
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เครือข่าย QA ระดับคณะ รวบรวมข้อมูล   3) ผู้ประเมินระดับมหาวิทยาลัย โดยส่วนกลางร่วมกับผู้บริหารพิจารณาผู้ประเมิน
จากคณะทั้ง 8  ใน 2 กลุ่มสาขาวิชาโดยมีผู้ประเมินกลุ่มสาขาวิชาละ 2 คน และคัดเลือกประธานผู้ประเมินระดับมหาวิทยาลัย
จากประธานผู้ประเมินระดับคณะ และคดัเลอืกเครอืข่าย QA ระดับคณะ ร่วมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุป
รายละเอียดได้ดังภาพที่ 3  

 
 

ภาพที่ 3 การคัดเลือกผูป้ระเมิน 

 
 1.2 วิธีการประเมิน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประเมินผ่านระบบ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยก าหนดการประเมินไว้ 3 ช่วงประเมิน คือ 1) ก่อนการประเมิน 
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยจะต้องกรอกผลการด าเนินงาน (SAR) พร้อมแสกนหลักฐานผ่านระบบประเมินออนไลน์ให้แลว้
เสร็จ 7 วัน ก่อนการประเมินจริง  หลังจากระบบปิด ส่วนกลางจะส่งข้อมูลของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้ผู้ประเมิน
ก่อนประเมิน 7 วัน ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบ SAR พร้อมหลักฐานได้ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการตรวจประเมินจริง และสามารถ
บันทึกข้อสังเกต ประเด็นค าถามผ่านระบบได ้ 2) ระหว่างการประเมิน หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลยั และผู้ประเมิน ตรวจสอบ 
SAR ร่วมกัน ผู้ประเมินสามารถสอบถามประเด็นที่สงสัย และเอกสารเพิ่มเติมได้ในวันประเมิน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสิ่งอ านวยความสะดวก ดูผลงานคณะ  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน  พร้อมทั้งน ามาจัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับ ผ่านระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาทักท้วง 3) หลังการประเมิน หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 วันหลังการประเมิน หากมีทักท้วงผลการประเมินสามารถแจ้งผู้
ประเมินพิจารณาอีกครั้ง หากไม่มีการทักท้วง รวบรวมผลการด าเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐาน น าเสนอ
มหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สรุปรายละเอียดได้ดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 วิธีการประเมิน 

 
 จากแผนภาพที่ 3 การคัดเลือกผู้ประเมิน และแผนภาพที่ 4 วิธีการประเมิน  เมื่อมารวมกันจะได้รูปแบบรูปแบบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model  มาใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยได้ด าเนินการทดลองใช้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2560 สรุปได้ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 PBRU QA Model 
 

 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการใช้ประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไป
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ได้ 3) ด้านความเหมาะสม  4) ด้านความถูกต้อง  โดยสรุปผลการการด าเนินงานประสิทธิภาพของรูปแบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model ดังนี ้

ประเด็นความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

x̅  
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.การใช้ประโยชน์ (Utility) 4.05 .457 มาก 

2.ความเป็นไปได้ (Feasibility) 4.40 .317 มาก 

3.ความเหมาะสม (Propriety) 4.16 .325 มาก 
4.ความถูกต้อง (Accuracy) 4.18 .390 มาก 

รวม 4.20 .295 มาก 
 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PBRU QA Model  
ที่พัฒนาขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ประเมินแบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

x̅  
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การมีส่วนร่วมในการวางแผน (P:Plan) 4.11 .581 มาก 

2.การมีส่วนร่วมการด าเนินงาน (D:Do) 4.33 .497 มาก 

3.การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (C:Check) 4.33 .319 มาก 
4.การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง (A:Act) 4.34 .449 มาก 

รวม 4.27 .408 มาก 
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ

ประเมินแบบเสริมพลัง  

ประเด็นความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

x̅  
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 

1.กระบวนการเสริมพลังในการวางแผน (P:Plan) 4.26 .346 มาก 
2.กระบวนการเสริมพลังในการด าเนินงาน (D:Do) 4.08 .332 มาก 
3.กระบวนการเสริมพลังในการตรวจสอบ (C:Check) 4.12 .343 มาก 
4.กระบวนการเสริมพลังในการปรับปรุง (A:Act) 4.12 .459 มาก 

รวม 4.15 .282 มาก 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือลดลงจากปีที่ผ่านมา  ควรสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มมากข้ึน 

2. บุคลากรแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานเกินขอบเขตของงานฝ่ายนั้นๆ จนท าให้งานในฝ่ายของตัวเองไม่พัฒนา เช่น  เป็น
บุคลากรฝ่ายแผนแต่ต้องท าเรื่องการสรรหา,จัดท าหนังสือ   

3. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับแผนของคณะไม่สอดคล้องกัน  ท าให้ การจัดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆไม่
สอดรับกับตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   

4. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่เกิดประสิทธิภาพและขาดความเอาจริงเอาจังตามศักยภาพของคณะ/
หน่วยงาน 

5. บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพท าให้ไม่เห็นความส าคัญ 
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สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model  มาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งด าเนินการพัฒนาจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ระบบมีโครงสร้างหลัก 2 องค์ประกอบ คือ 1) การเลือกผู้ประเมิน  และ 2) 
วิธีการประเมิน โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
พบว่า หลังการทดลองน ารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model มาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ PBRU QA Model ที่พัฒนาขึ้น
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบกับกระบวนการด าเนินงานมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันโดยใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA  
เป็นตัวขับเคลื่อน สอดคล้องกับการประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ใช้หลักการด าเนิน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การด าเนินงาน 3) การตรวจสอบประเมินผล 4) การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้ในการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้
ประเมิน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความเห็นว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกประสิทธิภาพด้านความเป็นไปได้ คือ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง คือ 
การประเมินตนเองมีความถูกต้องตรงกับการปฏิบัติงานจริง ประสิทธิภาพด้านความเหมาะสม คือ มีความสอดคล้องกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพด้านการใช้ประโยชน์ คือ รูปแบบสะท้อนผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน สอดคล้องกับ(ผ่องศรี  แก้วชูเสน,2555) ซึ่งได้วิจัย การพัฒนารูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง ส าหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยภาพรวมความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PBRU QA 
Model ทีพ่ัฒนาขึ้น  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรโดยจ าแนกเป็น 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการประเมนิ
แบบมีส่วนร่วม 2) กระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วมในระดับมาก  โดยยึดหลักวงจร PDCA คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) คือ มี
ส่วนในการวางแผนจัดเตรียมสารสนเทศหลักฐานที่จ าเป็น 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Do) คือ มีส่วนร่วมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติงานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (Check) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ใช้ฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการจัดท า SAR ทุกระดับ 4) การมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง (Act) บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินมาพัฒนางานได้ นอกจากนี้มีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผลการประเมิน
สอดคล้องกับพิกุล  เลียวสิริพงศ์(2550)ท าการวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานและตั วบ่งช้ีที่
เหมาะสมส าหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  และบุคลากรพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประเมินแบบเสริมพลังในระดับมาก เช่นกัน โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อน คือ 1) กระบวนการเสริมพลัง
ในการวางแผน (Do) บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานในระดับบบาทหน้าที่ของตนเพื่อน ามาพัฒนางาน มี
ความรู้และความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของสถาบันพร้อมท่ีจะปรับปรุงจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อการแข่งขันในอนาคต 2) กระบวนการ
เสริมพลังในการด าเนินงาน (Do) บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามหลัก PDCA ในทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 3) กระบวนการเสริมพลังในการตรวจสอบ (Check)  บุคลากรสามารถประเมินความส าเร็จของงานและพยายามให้
งานที่ท าบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น 4) กระบวนการเสริมพลัง (Act) บุคลากรมีการน าผลการด าเนินงาน น าจุดอ่อนและแนว
ทางแก้ไขมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน สอดคล้องกับ(สุวิมล  ว่องวานิช ,2543) วิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลภายในของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประเมินผลภายใน 
มุ่งหวังว่าจะท าให้เกิดผลผลิต 2 ประการ คือ 1)การสร้างการท างานแบบมีส่วนร่วม และ 2) การได้รูปแบบการประเมินผล
ภายในที่พัฒนาโดยสถานศึกษาได้คณะท างานหรือทีมนักประเมินในสถานศึกษาและแนวทางการขยายผลไปยังสถานศึกษาอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรท าการศึกษากระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้มิติอื่น และขยายกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน เพื่อเป็น

การขยายผลและค้นพบความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องความเชื่อมโยงของมาตรฐานการอุดมศึกษากับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อน าไปจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและตัวบ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินงานวิจัย 5 
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3) จัดท าร่างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 4) 

วิพากษ์ร่างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 5) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา  
 จากการด าเนินการวิจัย พบว่ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทั้งหมด 6 มาตรฐานซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) ผลลัพธ์ผู้เรียน 2) การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) การบริการวิชาการ 4) ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 5) การบริหารจัดการ 6) จุดเน้นมหาวิทยาลัย และ ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีจ านวนทั้งสิ้น 
24 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาระดับคณะมีจ านวนทั้งสิ้น 20 ตัวบ่งช้ี โดยสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คณะเพิ่มเติมได้ โดยมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่า �̅�= 3.97 และค่า S.D. = 0.79 
ค าส าคัญ: มาตรฐานการศึกษา, แผนยุทธศาสตร์, ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to analyze the linkage of higher education standards and the 
strategic plan of Phetchaburi Rajabhat University in order to develop educational standards of Phetchaburi 
Rajabhat University and educational quality indicators of Phetchaburi Rajabhat University by using 
participation from related parties. There are 5 steps of research: 1) Studying standards and related laws 2) 
Analyzing consistent links between standards relevant to the university's strategic plan 3) Drafting university 
education standards and indicators Point out the quality of education. 4) Critique the draft of the university's 
educational standards and educational quality indicators. 5) Considering and approving the draft academic 
standards of the university and educational quality indicators. 
 The results of the research showed that the educational standards of Phetchaburi Rajabhat 
University had a total of 6  standards which consisted of 1 )  Student results. 2 )  Research or creative and 
innovative. 3) Academic service. 4) Arts and culture and Thai identity. 5) Management. 6) University focus. 
There is a total of 24 indicators of quality of education at the university level. The indicators of quality of 
education at the faculty level are 20 indicators which the faculty level can add a unique indicator of the 
faculty and appropriate at a high level with the value �̅�= 3.97 and S.D. = 0.79. 
Keywords: Educational standards, strategic plans, educational quality indicators 
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บทน า 
  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ได้ประกาศใช้มาก่อน
หน้านี้ ซึ่งเป้นเกณฑ์กลางที่ให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกันไม่สามารถสะท้อนผลการด าเนินท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์หรือจุดเน้น
ของสถานศึกษาท่ีแท้จริงได้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กันท าให้สถานศึกษาต้องด าเนินการ
ประเมินตนเองหลายรอบ เป็นการเพิ่มภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากร หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีก ากับ และหน่วยงาน
ภายนอกเกินความจ าเป็น  จึงเห็นปรับปรุงระบบและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีกลไกปฏิบัติที่เอื้อต่อการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จากกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561  และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงแนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และด าเนินการจัดท าตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 5 มาตรฐานหลัก โดยกระทรวงศึกษาธิการให้มหาวิทยาลัยจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาตัวบ่งช้ีตามพันธกิจและบริบทโดยยึดกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 กระบวนการในการจัดท ามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยได้มีการมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องจาก มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561  มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งน ามาสู่ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้กระบวน
มีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องความเชื่อมโยงของมาตรฐานการอุดมศึกษากับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 
 2. เพื่อจัดท าร่างประกาศมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

 3. เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ผู้ด าเนินการได้มีกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ดังข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการศึกษา จากกฎกระทรวงศึกษาธิการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นของตนเอง โดยมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาเอง คณะผู้วิจัยจึงก าหนดแผนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างระหว่างมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2561 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยการบูรณาการแผนยุทธศาตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันและก าหนด
ประเด็นความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แล้วจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2561 ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบในการวางโครงร่างตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

3. จัดท าร่างประกาศมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยใช้กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็นแกนโดยผนวกกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลัยและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4. วิพากษ์ร่างมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร ประธานสาขา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา และท าการ
ประเมินระดับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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5. พิจารณาร่างประกาศมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีฯโดยคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลยั  หลังจากการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาจากกระบวนการการมีสว่นร่วม
จากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงน าร่างฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ 
หากมีข้อเสนอแนะก็จะท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าส่งมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดและใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยรวมทั้งประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นการวิจัยที่จัดท าในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส าหรับ
สนับสนุนการวางแผน การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2564) และ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ประธานสาขา 
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 

เคร่ืองมือการวิจัย 

1. ร่างมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

2. แบบประเมินระดับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ประชากร คือ ผู้บริหาร ประธานสาขา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 120 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 37 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินด้วย    ลิเคิร์
ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับดังนี้  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัยตามวิธีการด าเนินการวิจัย  ได้ผลการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 กับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

การจัดท ามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา มีความจ าเป็นอย่า งยิ่งที่ต้องท าการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นกรอบของการด าเนินการสถานศึกษาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเข็มทิศในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ  

ในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสามารถสรุปเป็น
แผนภาพท่ีได้ดังภาพที่ 2 

 

 
 
ภาพที่ 2  แผนภาพการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2561 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 
 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าการเมื่อท าการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 โดยการบูรณาการแผนยุทธศาตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันและก าหนดประเด็น
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ให้มีความสอดคล้องกัน  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรฐานในด้าน
ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมีการเพิ่มเติมความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยลงในมาตรฐานด้านต่างๆ 
และยังมีการก าหนดมาตรฐานด้านจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นมา โดยมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
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2. จัดท าร่างประกาศมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

แนวทางในการจัดท าร่างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยน ามาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพชรบุรี พ.ศ. 2560 -
2564 มาวิเคราะห์ความสอดคล้องและก าหนดประเด็นส าคัญตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน จนได้ร่างมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและก าหนดเป็นมาตรฐาน ทั้งหมด  6 มาตรฐาน  ซึ่งมาตรฐานที่ 6 จุดเน้น
มหาวิทยาลัย เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึ้นมาที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงพิจารณาค าส าคัญใน
ร่างมาตรฐานการศึกษาแล้วน ามาการสังเคราะห์เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาตามที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการอุดมศึกษากับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยในตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 ค าส าคัญ และการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ี
คุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
วิเคราะห์ค าส าคัญ 

• เป็นผู้เรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ 
• เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
• เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง 

เป้าประสงค์ 
• มีทักษะเฉพาะด้านของวิชาชีพ(Hard Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิต(Soft Skill 
• มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
• มีทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
• มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
• สามารถประกอบอาชีพและมีความสามารถในการแข่งขัน 
• เป็นผู้มีศีลธรรม 
• มีระเบียบวินัย ยึดมั่นกฎระเบียบ 
• มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวม 

สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ 
• ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ Soft Skill และ Hard Skill 
• การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 
• จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ /นานาชาติ 
• ระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่ พลเมือง ที่ยึดมั่นกฎระเบียบ มีความเป็นไทยและมีจิตอาสา 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ค าส าคัญ 

• สร้างองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง ยุทธศาสตรชาติ 
• มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองคกร ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
• เกิด impact สูงตอการพัฒนาผู้เรียน สร้าง โอกาสมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
• มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก งานวิจัย 
• มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตรชาติ และความตองการ จ าเป็นของประเทศ 
• มีการชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ สิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน 
• สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและ นวัตกรรม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน และพัฒนาองคความรู 
• ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
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สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ 
• มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
• งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของประเทศ ตามอัตลักษณของคณะ/สถาบัน 
• ระบบและกลไกสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 
• จ านวนงานวิจัยที่น าไปใชเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าและขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
วิเคราะห์ค าส าคัญ 

• มีสอดคลองบริบทและความตองการของสังคมตามความเชี่ยวชาญ/อัตลักษณ์ 
• บริหารจัดการที่ดีแบบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
• เกิด impact ในการสร้างความเขมแข็งและยั่งยืนของ ผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ 

เป้าประสงค์ 
• ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อให้เกิด ประโยชน์กับชุมชน สงัคม และประเทศ ตามจดุเน้นและอัต ลักษณ์ และตามความ

ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ 
• ก ากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น 

และสังคม ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ 
• ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
• ส่งเสริมการบริหารหรือการจัดท าหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้ง การส่งเสริมการเผยแพร่การ

บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
• ให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการก ากับติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ 
• รายได้จากการบริการวิชาการ 
• ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 
• จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ 
• จ านวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
วิเคราะห์ค าส าคัญ 

• มีการบูรณาการกับเรียนการสอน วิจัย ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ สู่การสร้างองค์ความรู้/มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
• ปรับประยุกต์ทั้งไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ/อัตลักษณ์ 
• เกิด impact ความภาคภูมิใจ สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศ 

เป้าประสงค์ 
• ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน หรือการ 

พัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
• ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการ 

สาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา เพื่อสร้าง 
• ความรู้ ความเข้าใจในจุดร่วมบนความแตกต่างของวัฒนธรรมที่ 

หลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ 
• ส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ ที่ผู้เรียน
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นทักษะชีวิตต่อไป 

• ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ที่สืบสาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 

• ดูแลให้มีการประกันคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและมีการก ากับติดตามผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ 

• มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• มีความเป็นไทย สืบสาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น 
• มีกระบวนการในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
วิเคราะห์ค าส าคัญ 

• มีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและอิสระทางวิชาการ 

• มีระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะและสถาบันอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกฏหมาย/ มาตรฐานอุดมศึกษาต่างๆ 
เป้าประสงค์ 

• ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการ
ประเมินผลลัพธ์และถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

• มีกระบวนการรับฟังและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหาความต้องการและข้อก าหนดด้านหลักสูตรและการบริการวิชาการ 
• สภาสถาบันอุดมศึกษาก ากับดูแลให้การด าเนินงานทุกพันธกิจมีคุณภาพและเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดอย่างมีธรรมาภิบาล 
• มีระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี  น าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ สร้างความผูกพันระหว่าง

องค์กรกับบุคลากร 
• มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินงานให้มีความคล่องตัวในทุกพันธกิจ ตลอดจนบริหารความเส่ียงโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา 
• มีระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้านและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและติดตามรายงานผลลัพธ์รวมทั้ง

การปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน 
 
สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ 

• ผลการบริหารคณาจารย์ 
• การบริหารของมหาวิทยาลัย 
• ผลการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
• กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
• การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
• การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มาตรฐานที่ 6 ด้านจุดเน้นมหาวิทยาลัย 
วิเคราะห์ค าส าคัญ 

• มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ความโดดเด่นด้านอาหารและท่องเที่ยวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ 

• มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้ความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยตามที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้
เห็นชอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 
สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ 

• ตัวบ่งชี้ความโดดเด่นด้านอาหาร 
• ตัวบ่งชี้ความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียว 

 
3. วิพากษ์ร่างมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะและมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประธานสาขา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา และท าการประเมินระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงสอดคล้องระหว่าง มาตรฐานการศึกษา  แผนยุทธศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจัดท าร่างมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยแล้ว  จากนั้นในขั้นตอนถัดไปเป็นการวิพากษ์ร่างมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยที่ได้จัดท าขึ้น เพื่อให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วข้อเสนอแนะทั้งหมด
มาปรับปรุงร่างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษานี้ โดยมี
ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในแต่
ละมาตรฐานการศึกษาตามตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มาตรฐาน รายการ  S.D. ระ ดับความ

คิดเห็น 

ผล
ลัพ

ธ์ผ
ู้เรีย

น 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น 4.18 0.78 มาก 
1.2 ความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 3.94 0.84 มาก 
1.3 คุณภาพนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในอาชีพ 3.85 0.88 มาก 
1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.06 0.80 มาก 
1.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีทักษะศตวรรษที่ 
21 

4.09 0.78 มาก 

กา
รว

ิจัย
หร

ือง
าน

สร้
าง

สร
รค์

แล
ะน

วัต
กร

รม
 

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากภายนอก 4.06 0.73 มาก 
2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ 3.97 0.79 มาก 
2.3 ผลงานการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัย 

3.82 0.89 มาก 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลของ TCI หรือ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ กพอ.ก าหนด ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

3.74 0.71 มาก 

2.5ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 

3.97 0.80 มาก 

กา
รบ

ริก
าร

วิช
าก

าร
 

3.1 รายได้จากการบริการวิชาการ 3.85 0.82 มาก 
3.2  จ านวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 4.03 0.83 มาก 
3.3 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ 3.88 0.73 มาก 
3.4 การพัฒนาท้องถิ่น 4.00 0.74 มาก 

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม

แล
ะค

วา
มเ

ป็น
ไท
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4.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้หรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 3.91 0.71 มาก 
4.2 จ านวนชุมชนต้นแบบทางด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 3.79 0.73 มาก 
4.3 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 3.91 0.83 มาก 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 

5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัย 4.12 0.77 มาก 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 4.06 0.81 มาก 
5.3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 4.15 0.74 มาก 
5.4 ผลการบริหารคณาจารย์ 4.03 0.72 มาก 
5.5 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 3.79 0.81 มาก 
5.6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 3.91 0.87 มาก 

จุ
ด

เ
น้

น
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

6.1 ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว 4.18 0.67 มาก 

 โดยรวม 3.97 0.79 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พบว่า ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษานั้นมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งช้ีและผลโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยมีค่า �̅�= 3.97 และค่า S.D. = 0.79 
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เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 350 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัยและวิเคราะห์เป้าประสงค์ รวมถึงการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ี สามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย ได้ดังตารางที่ 3 นี้ และใน
ตารางที่ 4 แสดงตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 
ตารางที่ 3 มาตรฐานการศึกษาท้ัง 6 มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(ตัวบ่งชี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 
ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัย คณะ 

มาตรฐานที่ 1    ผลลัพธ์ผู้เรียน 5 ตบช. 5 ตบช. 
มาตรฐานที่ 2    การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5 ตบช. 5 ตบช. 
มาตรฐานที่ 3    การบริการวิชาการ 4 ตบช. 3 ตบช. 
มาตรฐานที่ 4    ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3 ตบช. 2 ตบช. 
มาตรฐานที่ 5    การบริหารจัดการ 6 ตบช. 4 ตบช. 
มาตรฐานที่ 6    จุดเน้นมหาวิทยาลัย 1 ตบช. 1 ตบช.+ 

รวม 24 ตบช. 20 ตบช.+  
 
ตารางท่ี 4 ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มาตรฐาน ตบช.ระดับมหาวิทยาลัย 24 ตบช. ชนิดตัวบ่งชี้ ตบช.ระดับคณะ 20 ตบช. ชนิดตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มี
พัฒนาการดีขึ้น 

ผลลัพธ์ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมี
พัฒนาการดีขึ้น 

ผลลัพธ์ 

 1 .2  ความส า เ ร็ จของการพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิต 

ผลลัพธ์ 1.2 ความส า เร็ จของการพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิต  

ผลลัพธ์ 

 1.3 คุณภาพนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการใน
อาชีพ 

ผลลัพธ์ 1.3 คุณภาพนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
ในอาชีพ 

ผลลัพธ์ 

 1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

กระบวนการ 1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

กระบวนการ 

 1.5 กิจกรรมส่ ง เสริมและพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

กระบวนการ 1.5 กิจกรรมส่ ง เสริมและพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

กระบวนการ 

มาตรฐานที่ 2 การวิจัย 
หรืองาน สร้ างสรรค์  
และนวัตกรรม 

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากภายนอก 

ผลลัพธ์ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองาน
สร้ า งส ร ร ค์  ห รื อนวั ตก รรมจาก
ภายนอก 

ผลลัพธ์ 

2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลลัพธ์ 2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลลัพธ์ 

2.3 ผลงานการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สิน
ท า งปั ญ ญ า ข อ งอ า จ า ร ย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์ 2.3 ผลงานการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาของอาจารย์ประจ าคณะ 

ผลลัพธ์ 

2.4 จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูลของ TCI หรือ SCOPUS 
หรือฐานข้อมูลที่  กพอ.ก าหนด ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย  

ผลลัพธ์ 2.4จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าคณะที่ ได้รับการอ้างอิ งใน
ฐานข้อมูลของ TCI หรือ SCOPUS 
หรือฐานข้อมูลที่ กพอ.ก าหนด ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

ผลลัพธ์ 

 2.5ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 

กระบวนการ 2.5ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ 

3.1 รายได้จากการบริการวิชาการ ผลลัพธ์ 3.1 รายได้จากการบริการวิชาการ ผลลัพธ์ 
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มาตรฐาน ตบช.ระดับมหาวิทยาลัย 24 ตบช. ชนิดตัวบ่งชี้ ตบช.ระดับคณะ 20 ตบช. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ม า ต ร ฐ าน ที่  3  ก า ร
บริการวิชาการ 

3.2  จ านวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

ผลลัพธ์ 3.2  จ านวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

ผลลัพธ์ 

3.3 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นชุมชนต้นแบบ 

ผลลัพธ์   

 3.4 การพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการ 3.3 การพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการ 
ม า ต ร ฐ า น ที่  4 
ศิ ล ป วัฒนธ ร รมและ
ความเป็นไทย 

4.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้หรือองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 

ผลลัพธ์ 4.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้หรือองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 

ผลลัพธ์ 

 4.2 จ านวนชุมชนต้นแบบทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ผลลัพธ์   

 4 . 3  ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

กระบวนการ 4.2 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

กระบวนการ 

ม า ต ร ฐ าน ที่  5  ก า ร
บริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัย กระบวนการ 5.1 การบริหารของคณะ กระบวนการ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร 

กระบวนการ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

กระบวนการ 

5.3 กระบวนการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

กระบวนการ 5.3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของคณบดี 

กระบวนการ 

5.4 ผลการบริหารคณาจารย์ ปัจจัยน าเข้า 5.4 ผลการบริหารคณาจารย์ ปัจจัยน าเข้า 
5.5 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

กระบวนการ   

5.6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

กระบวนการ   

มาตรฐานที่  6 จุดเน้น
มหาวิทยาลัย 

6.1 ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดความ
โดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว 

ผลลัพธ์ ตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยและตัวบ่งชี้คณะ
เพิ่มเติม 

 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ในการสร้างมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยและตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยนั้น
สิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งคือการที่มหาวิทยาลัยต้องมีเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งมักจะปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ละเอียดและครบถ้วนมากเท่าใด จะส่งผลให้
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถสะท้อนคุณภาพในกา ร
ด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันนั้นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเสี่ยง การ

รับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยรุ่นจ านวน 268 คน เครื่องมือท่ี
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า        กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=50.09, S.D. = 10.17) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
พบว่า ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ย และการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะชีวิตของสตรี
วัยรุ่นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นต่อไป 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมป้องกัน, การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์, สตรีวัยรุ่น 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study the relationship between risk perceptions, benefits 
perceived, obstacle awareness, self-efficacy perceived, social support with preventive behaviors of 
unexpected pregnancy among the female teenagers adolescents in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The 
samples were 268 female teenagers. The 268 questionnaire were used to collect data. Data were analyzed 
using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation 
coefficient. The findings showed that samples had unwanted pregnancy prevention behavior at a moderate 
level ( x̅=50.09, S.D. = 10.17). The GPA and self-efficacy were positively related to unwanted pregnancy 
prevention behavior with a statistical significance (r = 0.233, 0.255).  The results of this study suggest that 
educational institutions should develop life skills of students in relation to preventing sexual risk behaviors 
should start at first grade to reduce the unwanted pregnancy of adolescent women. 
Keywords: Preventive behavior, Unexpected pregnancy, Female teenagers  
 

บทน า 
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีตามค านิยามขององค์การอนามัยโลก ข้อมูลทาง
สถิติแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 95 ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกิดในประเทศที่ก าลังพัฒนา เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพวัยรุ่นซึ่ง
องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญ จนน ามาสู่การหามาตรการป้องกันและแก้ไข (พจนา หันจางสิทธ์ิและธีรนงค์ สกุลศรี, 2557) 

จากองค์การอนามัยโลก ระบุว่าค่าเฉลี่ยของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ของทั่วโลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000 คน ส่วนค่าเฉลี่ย
ของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ที่ 56 ต่อ 1,000 คน โดยประเทศไทยมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 70 ต่อ 1,000 คน ซึ่ง
เป็นตัวเลขท่ีสูงสุดของประเทศในทวีปเอเชีย (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) ประเทศไทยมีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน        คิดเป็นร้อยละ 80 ของวัยรุ่นทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2557 มีการคลอดซ้ าถึง 
14,338 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.8 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่เพียงแต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยัง
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ขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายประการที่เป็นปัญหาตอ่ตนเอง เช่น 
ปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยรวมเช่นปัญหาการท าแท้งเถื่อน ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร ปัญหา
การทอดทิ้งบุตร ปัญหาการท าร้ายบุตร ปัญหาเด็กคลอดก่อนก าหนดหรือเด็กมีความพิการเป็นต้นซึ่งนับเป็นปัญหาลูกโซ่ใหญ่
ทางสังคม (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

จากข้อมูลของแผนกการดูแลก่อนคลอดของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีมารดาครรภ์
วัยรุ่น 117 ราย พบมากที่สุดเท่ากันคือ 16 และ 17 ปี สาเหตุของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ คือ ไม่ได้ป้องกันและการคุมก าเนิด
ผิดพลาด ส่วนใหญ่การคุมก าเนิดผิดพลาดเกิดจากการกินยาเม็ดคุมก าเนิดที่ไม่ถูกต้อง จากการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มมารดา
วัยรุ่นท่ีฝากครรภ์ทั้งในและนอกเขตในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในจ านวน 321 ราย เป็นมารดาวัยรุ่นท่ีตั้งครรภข์ณะเรยีน 105 ราย มี
อายุ 15-19 ปี จ านวน 306 ราย อายุน้อยกว่า 15 ปี จ านวน 15 ราย มีมารดาอายุน้อยที่สุดคือ 12 ปี จ านวน 1 ราย การศึกษา
ส่วนใหญ่จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น วัยรุ่นส่วนใหญ่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้มีการคุมก าเนิด มีการวางแผนเพื่อมีบุตร จ านวน 15 ราย 
วิธีการคุมก าเนิดที่วัยรุ่นใช้ส่วนใหญ่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด รองลงมาคือการใช้ถุงยางอนามัย การหลั่งภายนอก การนับระยะ
ปลอดภัยยาคุมฉุกเฉิน แผ่นแปะคุมก าเนิด และใช้หลายวิธีร่วมกัน (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, 2558) 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ซึ่งเป็นทฤษฎี
ที่ส าคัญที่นิยมน ามาใช้กับเรื่องพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยประกอบด้วยการรับรู้โอกาส เสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น เช่น รายงาน
วิจัยของ นุชรี จูมฟอง (2557) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพศศึกษาแนวใหม่ต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่นตอนต้น ต าบลแสงสว่าง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้ความรุนแรง การรู้รับโอกาสเสี่ยง การรับรู้ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการตอบสนอง 
การรับรู้ความหวังในความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติตน และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ของการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ ในทุกด้านสูงกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) การจัด
กิจกรรมเรียนรู้เพศศึกษาแนวใหม่ที่เน้นให้ครอบครัวในฐานะผู้อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้ เฝ้าระวัง และสร้างให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน 
จะช่วยให้วัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ ทั้งนี้ควรปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้อย่างมีสติและเท่า
ทันความเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจน าทฤษฎีแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทาง
สังคม มาใช้ในงานวิจัยในครั้งนี ้
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ปัญหามาโดยตลอดแต่ปัญหา
กลับเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยคาดหวังว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถน ามาใช้ในการก าหนดนโยบาย หรือวางแผนแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพิ่มโอกาสการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มสตรีวัยรุ่นของจังหวัดอยุธยา 
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น ในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างสตรีวัยรุ่นอายุ 13 -19 ปี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 268 คน ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของแดเนียล (Daniel, 1995) 
ก าหนดความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบหลายช้ัน (Multi stage Sampling) โดยขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ม
แบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ในการสุ่มช้ันปีการศึกษา ขั้นที่ 2 ท าการสุ่มหมายเลขห้องเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก และขั้นที่ 3 ท าการสุ่มนักเรียนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากนักเรียนในห้องที่ได้รับเลือกจนครบตามจ านวนตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เป็นชนิดปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 7 ข้อ ส่วนท่ี 2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จ านวน 12 
ข้อ ส่วนที่ 3 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 5 การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
จ านวน 18 ข้อ ส่วนท่ี 6 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จ านวน 16 ข้อ และส่วนท่ี 7 พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ของสตรีวัยรุ่น จ านวน 17 ข้อ แบบสอบถามส่วนท่ี 2-7 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และการตรวจสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 30 คน วิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.74-0.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (r > 0.70) ดังนั้นจึงถือ
ว่ามีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้กับการวิจัยครั้งนี้ได้ 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาเกี่ยวกับ   การ
พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างและได้รับความเห็นชอบจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและระยะเวลาของการวิจัย พร้อมทั้งช้ีแจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับ 
หรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ โดยไม่มีผลต่อผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
จะน าเสนอในภาพรวมไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สตรีวัยรุ่น จ านวนทั้งหมด 1,145 คน (โรงเรียนอยุธยานุสรณ์, 2561) 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้พฤติกรรมป้องกัน
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอบเขตด้านระยะเวลา เดือนสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 15.42 ปี (S.D.=1.8 ปี) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 97.60 รองลงมาศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2.40 ระดับการศึกษาแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ อยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละ 50 อยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 50 มีเกรดเฉลี่ย เท่ากับ2.99 (SD = 0.56)โดยพบว่าสถานภาพสมรส บิดา-มารดา 
ส่วนใหญ่สมรส/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 62.90 สมรส/แยกกันอยู่ ร้อยละ 19.40 และหม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 17.60 พักอาศัยอยู่กับ
บิดา-มารดา ร้อยละ 92.90 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของตัวแปรอิสระและพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ 
  ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น 

 
 

ตัวแปร x̅ S.D. ระดับ 
1. ตัวแปรอิสระ    

   1.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 32.75 8.90 ปานกลาง 
   1.2 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 45.35 6.09 ปานกลาง 
   1.3 การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 54.84 9.83 สูง 
   1.4 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง 

ประสงค์ 
69.17 12.39 สูง 

   1.5 การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง 

ประสงค์ 
60.87 10.36 สูง 

2.  ตัวแปรตาม    
   2.1 พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น 50.09 10.17 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม และ   การ

รับรู้อุปสรรคในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.17, 60.87 และ 54.84 
ตามล าดับ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ      ปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.35 และ 32.75 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรี
วัยรุ่น อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=50.09, S.D. = 10.17) 

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
 

ตัวแปร r p-value 

อาย ุ -0.046 0.556 

ระดับการศึกษา -0.029 0.705 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA.) 0.233 0.002* 

รายได้เฉลี่ยต่อวัน 0.032 0.682 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 0.083 0.281 

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 0.046 0.550 

การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 0.139 0.070 

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 0.255 0.001* 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 0.125 0.106 

* p< 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA.) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.233) และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.255) 
ส่วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค  และการได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์    ท่ีไม่พึงประสงค์ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=50.09, S.D. = 

10.17) มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันการตั้งครรภท์ี่
ไม่พึงประสงค์ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.17, 60.87 และ 54.84 ตามล าดับ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.35 และ 32.75 
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่า r=0.233 และ 0.255 ตามล าดับ)     

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์ อลิสา นิติธรรม  และสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย (2560) ที่พบว่านักศึกษาหญิง 
ระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การ
เลือกใช้วิธีการคุมก าเนิด การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ ทักษะการปฏิเสธ และแหล่งสนับสนุนหรือทางออก
เมื่อเกิดปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ณฐาภพ ระวะใจ (2554) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยงทางเพศ เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นจะเป็นตัวช้ีวัดความใส่ใจหรือความสนใจทางการเรียนตลอดจนความขยันหมั่นเพียรของนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาได้ใส่ใจในเนื้อหาวิชาที่อาจารย์สอน ใช้เวลาให้เหมาะสม โดยพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยงทางเพศได้แก่ 
หลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานเริงรมย์ หรือสถานการณ์เสี่ยงแต่ใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาความรู้ รวมทั้งไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา
และการใช้ยาเสพติดที่จะท าร้ายร่างกายและจิตใจของตนเอง ไม่ดูสื่อที่กระตุ้นและยั่วยุกามารมณ์ที่จะชักน าให้เกิดความลุ่ม
หลงจนเกินไป หลีกเลี่ยงการอยู่ล าพังสองต่อสองกับเพศตรงข้ามและไม่แตะต้องเพศตรงข้ามในเชิงชู้สาว พฤติกรรมเหล่านี้ล้วน
ส่งเสริมให้บุคลมีโอกาสและสภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติที่เหมาะสมรวมทั้งการใส่ใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของ
นักศึกษาจึงสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยงทางเพศได้  

3. การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์ อลิสา นิติธรรม และสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย (2560 ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่มีการรับรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ในระดับปาน
กลาง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
               1.1 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะชีวิตของสตรีวัยรุ่นตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธ์ุ และมีพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นต่อไป 

   1.2 โรงเรียนและครอบครัว ควรมีการส่งเสริมการเรียนเรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธ์ุให้กับสตรีวัยรุ่นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ุ เพื่อลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น 

   1.3 สถานศึกษาใช้ข้อมูลผลการศึกษาก าหนดเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน
โดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ที่ดีให้เป็นแกนน าหรือตัวอย่างในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

           2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
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           2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น 

                2.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในสตรีวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ดีเพื่อศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบส ารวจเชิงภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มี

ต่อการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 370 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และใช้สถิติไคสแคว์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.6 มีอายุระหว่าง 18-20 

ปี ร้อยละ 52.7 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20.32 ปี อายุสูงสุด 25 ปี และอายุต่ าสุด 18 ปี ร้อยละ 73.8 มีน้ าหนักระหว่าง 33-66 กิโลกรัม และร้อยละ 
51.6 มีส่วนสูงระหว่าง 161-176 เซนติเมตร ร้อยละ 51.6 ของกลุ่มตัวอย่างมีการควบคุมน้ าหนัก และร้อยละ 51.6 มีการออกก าลังกาย โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.1 และจากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ความรู้
และทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.6 และ 65.1 ตามล าดับ จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า น้ าหนัก ส่วนสูง รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.211)  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก, ความรู้, ทัศนคติ 
 

ABSTRACT 
This cross-sectional survey research aims to study the level of knowledge, attitude and weight 

control behaviors among students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, 
Pathum Thani Province. 370 samples were selected by accidental Sampling technique and collected data 
by questionnaires. The data of questionnaires were statistical analysis Including; percentage, mean, min, 
max and  standard deviation by using Pearson's Correlation Coefficient and Chi - Square test. The results 
show almost of sample ware females (68.6%) age 20 – 32 years; maximum for 25 years old and minimum 
for 18 years old. The range of weight was 33 – 66 kg. (51.6%) and the range of height was 161 – 176 cm. 
51.6% was in weight loss controlling. The behaviors of weight control was moderate level (45.1%) the 
knowledge and attitude about weight control behavior was moderate level too     (38.6 - 65.1%). This study 
found personal factors including weight, height and income were statistical significant related to weight 
control behaviors (p<0.05). The correlation  
 
including knowledge and attitude had statistically significant difference in weight control behavior at p<0.05 
(r=0.211). 
Key word: Weight control behavior, Knowledge, Attitude  
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บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการเลียนแบบพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประเทศตะวันตก ท าให้ประชาชนมีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป (ลักษณาวลัย มหาโชติ, และ กัลยาณี โน
อินทร์, 2557) ผู้คนมีชีวิตที่เร่งรีบ ท างานแข่งกับเวลา พึ่งอาหารจานด่วนและอาหารส าเร็จรูปที่มีแป้งและไขมันสูง ในขณะเดียวกันมี
โอกาสบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูง ประกอบกับการเคลื่อนไหวร่างกายและออกก าลังกายน้อยลงน าไปสู่ภาวะการมีน้ าหนักเกินได้
ง่าย จากผลส ารวจพบว่า ทั่วโลกมีคนอ้วนและน้ าหนักเกินมาตรฐานอยู่ 1,600 ล้านคน ในสหรัฐอเมริกามีอัตราส่วนคนอ้วนเป็นอันดับ 

1 ของโลก และประเทศไทยมีประชากรที่เป็นโรคอ้วนมากถึง 16 ล้านคน ซึ่งค่าเฉลี่ยความอ้วนของคนไทย อยู่ในอันดับ 2 รองจาก
ประเทศมาเลเซีย และอาจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวใน 20 ปี วัยรุ่นเป็นวัยที่มีค่านิยมเรื่องรูปร่างผอมเพรียวท าให้ผู้คนแสวงหาวิธีการควบคุม
น้ าหนัก (ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช, มนฑา เก่งการพานิช, 2550) ท าให้มีพฤติกรรมการลดน้ าหนักที่แตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
แต่ละคน โดยพฤติกรรมการลดน้ าหนักก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อวัยรุ่น คือ การลดน้ าหนักโดยการใช้ยา (นฤมล ฝีปากเพราะ, 

2553) การอดอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงการดื่มกาแฟลดน้ าหนัก วิธีเหล่านี้เป็นทางเลือกที่เห็นผลได้อย่างรวดเร็วแต่
ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ยังมีอีกทางเลือกที่ส่งผลดีต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกายและการควบคุมอาหาร  ซึ่งการ
ออกก าลังกายจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้น ร่างกายขณะออกก าลังกายจะน าไขมันไปใช้เผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงาน 
และช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยให้อารมณ์ดี มีสมาธิมากขึ้น  แต่วัยรุ่นมีความคิดที่ว่าวิธีนี้เห็นผลได้ช้า จึงไม่นิยมใช้ในการ
ลดน้ าหนัก (ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์, 2555) ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุม
น้ าหนัก  เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมน้ าหนักที่เหมาะสมในการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ต่อไป    
                    
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey Research) ศึกษาปัจจัย                     ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ               วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 370 คน ได้ค านวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1995) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 4 ตอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รวม 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา น้ าหนัก ส่วนสูง คณะที่ศึกษา ระดับการศึกษา (ช้ันปี) 
รายได้ของนักศึกษา และที่พักอาศัย 

 ตอนท่ี 2 แบบวัดความรู้เรื่องการควบคุมน้ าหนัก รวม 15 ข้อ ตอบถูกต้อง ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน  
 ตอนที่ 3 แบบวัดทัศนคติที่มีตอการควบคุมน้ าหนัก รวม 20 ข้อ 

ตอนท่ี 4 แบบวัดพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก รวม 30 ข้อ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การหาความเที่ยงตรง (Content Validity) เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของเนื้อหา ส่วนท่ี 2 = 1.00 และส่วนท่ี 3 = 1.00 รวมทั้ง 3 ท่าน ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา
คือ 1.00 

2. ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) หลังจากปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือท่ีได้จากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแลว้ 
ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง น ามาหาความเช่ือมั่นของ
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เครื่องมือเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละ
ส่วน ดังนี ้

2.1) แบบวัดความรู้เรื่องการควบคุมน้ าหนัก วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้ 0.76 

2.2) แบบวัดทัศนคติที่มีตอการควบคุมน้ าหนัก วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้ 0.8 

2.3) แบบวัดพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้ 0.79 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้วิจัย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย                  
และระยะเวลาของการวิจัยพร้อมทั้งช้ีแจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ โดยไม่มีผล
ต่อการพยาบาล การบริการ หรือการรักษาที่ได้รับแต่อย่างใด นอกจากนี้ในระหว่างการวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออก
จากการศึกษาในระหว่างด าเนินการได้โดยไม่มีผลต่อการพยาบาล การบริการ หรือการรักษาที่ได้รับแต่อย่างใด นอกจากนี้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูล  ต่างๆ จะน าเสนอในภาพรวม                ไม่มีการ
เปิดเผยชื่อและนามสกุล 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล                   
อยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
  

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.6 และเพศชาย ร้อยละ 34.4 มีอายุ   อยู่ระหว่าง 18-20 ปี ร้อยละ 52.7 รองลงมา
มีอายุ 21-23 ปี ร้อยละ 45.9 โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20.32 ปี อายุสูงสุด 25 ปี และอายุต่ าสุด 18 ปี ร้อยละ 95.4 นับถือศาสนาพุทธ 
รองลงมานับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3.2 และ 1.4 ตามล าดับ นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 72.2 รองลงมาเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ร้อยละ 27.8 โดยศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 31.9 รองลงมาคือช้ันปีท่ี 4 

ความรู้เกี่ยวกับการควบคมุน้ าหนกั 

ทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนกั 

 
 
 
 
 

 
 ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ 
- อาย ุ
- ศาสนา 
- น้ าหนกั สว่นสูง 
- คณะที่ศึกษา 
- ระดับการศึกษา 
- รายได ้
- ที่อยู่อาศัย 
- การควบคุมน้ าหนกั 
- การออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก                   
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย                        

ราชภัฎวไลยอลงกรณ์                                
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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และ ช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 30.0 และ 19.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านเช่า/หอพัก ร้อยละ 60.8 รองลงมาบ้านตนเอง/บ้าน
ญาติ ร้อยละ 39.2 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ          2,000-8,000 บาท ร้อยละ 81.9 จากการส ารวจน้ าหนักของนักศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่มีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 33-66 กิโลกรัม ร้อยละ 73.8 และมีส่วนสูง 161-176 เซนติเมตร ร้อยละ 51.6 ในภาวะสุขภาพของ
นักศึกษาส่วนใหญ่                        มีการควบคุมน้ าหนัก ร้อยละ 51.6 และไม่เคยควบคุมน้ าหนัก คิดเป็นร้อยละ 48.4 และ
นักศึกษามีการออกก าลังกาย ร้อยละ 51.6 และร้อยละ 48 เป็นจ านวนนักศึกษาท่ีไม่ออกก าลังกาย         
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนัก (n=370) 
ระดบัความรู้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ความรู้สูง (12-15 คะแนน) 123 33.2 

ความรู้ปานกลาง (9-11 คะแนน) 143 38.6 

ความรู้ต่ า (0-8 คะแนน) 104 28.2 

Mean=9.88 คะแนน S.D.=2.59 คะแนน Min=4 คะแนน Max=15 คะแนน   

รวม 370 100.0 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักจ าแนกตามระดับความรู้โดยแสดงจ านวนและร้อย
ละของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อย
ละ 33.2 และระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 28.1 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนัก (n=370) 
ระดับทัศนคต ิ จ านวน ร้อยละ 

ทัศนคติดี (38-50 คะแนน)  
ทัศนคติปานกลาง (24-37 คะแนน) 
ทัศนคติไม่ดี (10-23 คะแนน) 
Mean=31.98 คะแนน S.D.=3.79 คะแนน Min=18คะแนน Max=47 คะแนน 

5 
241 
124 

1.4 
65.1 
33.5 

รวม 370 100.0 

 จากตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักจ าแนกตามระดับคะแนนทัศนคติโดยแสดง
จ านวนและร้อยละของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 65.1 รองลงมามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 33.5 และระดับทัศนคติดี ร้อยละ 1.4 ตามล าดับ  
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนัก (n=370) 
ระดับพฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมเหมาะสมมาก (75-100 คะแนน)  
พฤติกรรมเหมาะสมปานกลาง (47-74 คะแนน) 
พฤติกรรมเหมาะสมน้อย (20-46 คะแนน) 
Mean=74.81 คะแนน S.D.=10.96 คะแนน Min=46 คะแนน Max=100 คะแนน 

154 
167 
49 

41.6 
45.1 
13.3 
 

รวม 370 100.0 

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักโดยแสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมามีระดับ
พฤติกรรมเหมาะสมมาก จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 และมีระดับพฤติกรรมเหมาะสมน้อย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.2 ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก (n=370) 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ระดับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก 

จ านวน(ร้อยละ) 
𝒙𝟐 

 

p-value 

เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมน้อย 
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ปานกลาง 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง             

 
42 (36.2) 
112 (44.1) 

 
55 (47.4) 
112 (41.1) 

 
19 (16.4) 
30 (11.8) 

2.640 
 

0.267 

อาย ุ

   18-20 ปี 

   21-23 ปี 

   24 ปีขึ้นไป                                              

 
83 (42.6) 
70 (41.2) 
1 (20.0) 

 
84 (43.1) 
79 (46.5) 
4 (80.0) 

 
28 (14.4) 
21 (12.4) 
21 (12.4) 

3.697 0.448 

ศาสนา 
   พุทธ 

   อิสลาม 

   คริสต์ 

 
145 (41.1) 
4 (80.0) 
5 (41.7) 

 
161 (45.6) 
1 (20.0) 
5 (41.7) 

 
47 (13.3) 
0 (0.00) 
2 (16.7) 

3.774 0.437 

คณะที่ศึกษา 

   กลุ่มสังคมศาสตร์ 
   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
101 (37.8) 
53 (51.5) 

 
128 (47.9) 
39 (37.9) 

 
38 (14.2) 
11 (10.7) 

5.697 0.058 

 ระดับการศึกษา 

    ปี 1 

    ปี 2  

    ปี 3   

    ปี 4 และ ป ี5 

 
45 (38.1) 
34 (47.9) 
31 (47.0) 
44 (39.6) 

 
51 (43.2) 
27 (38.0) 
29 (43.9) 
60 (52.2) 

 
22 (18.6) 
10 (14.1) 
6 (9.1) 
11 (9.6) 

8.624 0.196 

พักอาศัย 
   บ้านตนเอง/บ้านญาติ 
   บ้านเช่า/หอพัก 

 
57 (39.3) 
97 (43.1) 

 
72 (49.7) 
95 (42.2) 

 
16 (11.0) 
33 (14.7) 

2.264 0.322 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

   2,000-8,000 บาท 

   9,000-14,999 บาท 

   15,000 บาทขึ้นไป                                                       

 
125 (41.3) 
6 (45.6) 
3 (30.0) 

 
146 (48.2) 
16 (28.1) 
5 (50.5) 

 
32 (10.6) 
15 (26.3) 
2 (20.0) 

13.264 0.010* 

 
ตารางที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก (n=370) (ต่อ) 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ระดับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก จ านวน(ร้อยละ) 𝒙𝟐 
 

p-value 

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย 

น้ าหนัก(กิโลกรัม) 
33-66 
67-97 
98-128 

 
126 (46.2) 
25 (28.7) 
3 (30.0) 

 
119 (43.6) 
43 (49.4) 
5 (50.0) 

 
28 (10.3) 
19 (21.8) 
2 (20.0) 

12.443 0.014* 

ส่วนสูง(เซนติเมตร) 
145-160 
161-176 
177-192  

 
62 (41.1) 
82 (42.9) 
10 (35.7) 

 
71 (47.0) 
88 (46.1) 
8 (28.6) 

 
18 (11.9) 
21 (11.0) 
10 (35.7) 

10.688 0.030* 

การควบคุมน้ าหนัก 
 เคย 

 ไม่เคย  

 
86 (45.0) 
68 (38.0) 

 
83 (43.5) 
84 (46.9) 

 
22 (11.5) 
27 (15.1) 

2.233 
 
 

0.327 

การออกก าลังกาย    1.218 0.544 
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 ไม่ออกก าลังกาย 

 ออกก าลังกาย 
70 (39.1) 
84 (44.0) 

86 (48.0) 
81 (42.4) 

23 (12.8) 
26 (13.6) 

*p-Value < 0.05 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักโดยใช้การทดสอบสถิติไคสแควร์    พบว่าปัจจัยข้อมูล

ทั่วไปได้แก่ รายได้ต่อเดือน น้ าหนัก และส่วนสูง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ดังในตารางที่ 4 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก (n=370) 
ตัวแปรต้น n Pearson’s  

coretoin (r) 
p-value 

ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนัก 370 0.211 0.001*** 

ทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนัก 370 0.073 0.161 

*p-Value < 0.05 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างความรู้และ ทัศนคติเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา โดยมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักอยู่ในระดับดีส่งผลให้พฤติกรรมการ
ควบคุมน้ าหนักเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.211) ดังในตารางที่ 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ                    วไล

ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานีพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้           อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 33.2 และระดับต่ า ร้อยละ 28.1 ตามล าดับ              ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 9.88 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.59 สอดคล้องกับการศึกษาของ
สมศักดิ์ ถ่ินขจี และคณะ (2556)  ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี จาก
การศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.5 ทั้งนี้เพราะ บางคน
แม้จะมีความรู้เรื่องการควบคุมน้ าหนักอยู่ในระดับสูง แต่ในทางปฏิบัติก็อาจจะมีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักที่ไม่ถูกต้อง และ
ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับต่ าในทางปฏิบัติก็อาจจะมีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ระดับสูง 
 ผลวิเคราะห์ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักจ าแนกตามระดับคะแนนทัศนคติโดยแสดงจ านวนและร้อยละของ
นักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.1 รองลงมามีระดับทัศนคติอยู่
ในระดับไม่ดี ร้อยละ 33.5 และระดับทัศนคติดี ร้อยละ 1.4 ตามล าดับ ระดับทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักอยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากสังคมปัจจุบันมีสิ่งชักจูงให้นักศึกษามีกิจกรรมการลดน้ าหนักเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอคล้องกับเอื้อม
พร สกุลแก้ว (2551) ที่กล่าวว่า การควบคุมน้ าหนักต้องอาศัยเวลา และความอดทน จึงท าให้คนบางกลุ่มคิดว่าการควบคุมน้ าหนัก เป็น
เรื่องยากและเสียเวลา จึงไม่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่งผลให้ผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักโดยแสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง จ านวน 167 คน ร้อยละ 45.1 รองลงมามีระดับพฤติกรรมเหมาะสมมาก จ านวน 154 

คน ร้อยละ 41.6 และมีระดับพฤติกรรมเหมาะสมน้อย จ านวน 49 คน ร้อยละ 13.2 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิภา 
โรจน์จิรนันท์ และอังคณา ขันตรีจิตรานนท์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะการควบคุมน้ าหนักต้องอาศัยเวลา และความอดทน จึงท าให้นักศึกษาไม่ให้
ความส าคัญกับการควบคุมน้ าหนัก และมีผลท าให้พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับ ดวงมาลย์ 
พละไกรและคณะ (2556)  ที่กล่าวว่า คนเมืองส่วนใหญ่มักนั่งท างานอยู่กับที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว และไม่มีเวลาออกก าลังกาย 
รวมถึงการนิยมรับประทานอาหารที่มีน้ าตาล โปรตีน และไขมันสูง เช่น อาหารจานด่วน อาหารขยะ รวมถึงขนมขบเคี้ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ รับประทานผักและผลไม้น้อยลงซึ่งเป็นเหตุให้นักศึกษามีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักในระดับปานกลาง 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาโดยใช้การทดสอบสถิติไคสแควร์    พบว่า
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของอานนทพร มุกดาม่วง (2552) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา พบว่า รายรับต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เทศบาลนครยะลา อันเนื่องมาจาก เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีรายรับมาก จะส่งผลถึงการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ถ้ามีรายรับมากก็จะใช้จ่ายมาก จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีวิธีในการควบคุมน้ าหนักที่หลากหลาย และน้ าหนัก ส่วนสูง มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทาริกา ค้าสม (2554) ที่ศึกษา
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ใหญ่ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การมีน้ าหนัก
เกินมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก ทั้งนี้เพราะ การมีน้ าหนักเกินท าให้มีการเคลื่อนไหวช้าลง จึงท าให้ไม่
คล่องตัวในการออกก าลังกาย  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา โดยเมื่อนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุม
น้ าหนักดีก็จะส่งผลให้พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.211) ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งเรือง 
คลองบางลอ (2556) ที่กล่าวว่า การมีความรู้เรื่องการควบคุมน้ าหนักที่ถูกต้อง จะท าให้มีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักที่เหมาะสมตาม
ไปด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัญฑิต ช้ันปีที่ 2-4 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี จ านวน 445  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล  (2)  แบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใฝ่รู้
ใฝ่เรียน  โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน   ผลการศึกษาพบว่า  ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85, S.D. =.72)   สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( x =3.89, S.D. = .59)  พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยภาพรวม  นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.13, 
S.D. = .49 ) พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะส่วนบุคคล (r=.613, p < .05) และสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ (r =.646, p < .05) 
ค าส าคัญ: ลักษณะส่วนบุคคล, สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้, พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 

ABSTRACT 
 This research. The purpose of this study was to investigate the relationship between personal 
characteristics, environment conducive to learning and learning behaviors of nursing students at 
Boromarajonani College of Nursing Ratchaburi. The sample included 445 second to fourth year nursing 
students of Boromarajonani College of Nursing Ratchaburi. The instrument used in the study was a set of 
questionnaires including personal characteristics, environment conducive to learning and learning behaviors 
.Reliability of instruments wae 0.93 respectively. Data were analyzed by using mean, standard deviation, 
Pearson’s coefficient of correlation. 

The results of this study show that the overall mean of personal characteristics was at a good 
level, the overall mean of environment conducive to learning was at a good level and learning behaviors 
was as the moderate level. Learning behaviors was positive significantly associated with personal 
characteristics (r =.613, p < .05) and environment conducive to learning (r =.646, p < .05) 
Keywords: personal characteristics, environment conducive to learning,learning behaviors 
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บทน า 
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมมาโดยตลอด  โดยได้จัดการศึกษาที่

ค านึงถึงปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  รวมทั้งจัดองค์ประกอบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับผู้เรียน 
ผู้สอน และสภาพแวดล้อมทางการเรียนอย่างเหมาะสม สนับสนุนผู้สอนให้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความรอบรู้  มีทักษะพื้นฐานที่มาจากการปลูกฝัง  ความรู้สึกนึกคิด
สามารถน าไปใช้ในอนาคตได้  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาสติปัญญามนุษย์ให้มีความฉลาดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
ขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้และกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 

long learning) (พิชัยยุทธ์  สยามพันธกิจ, 2553) ด้วยเหตุนี้การออกแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ี
ก้าวสู่ตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษาไทยและองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของผู้เรียนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2557) ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาจนเกิดเป็นพฤติกรรมจากจิตส านึกท่ีกระบวนการพัฒนาจากไม่รู้เป็นรู้ ไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติด้วยความเข้าใจ มี
ทักษะและเจตคติที่ดี 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง โดยได้มี
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน  รวมทั้งการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาพยาบาลในด้านต่างๆ  ได้แก่  การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโดย
เน้นความเป็นปัจเจกบุคคล  ส่งเสริมทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น การมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีจิตอาสา ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุค ศตวรรษที่ 21  ดังนั้น ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นผู้เรียนที่มีความใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม ใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (วิจารณ์ พานิช , 2556) และการจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
และอาจารย์ต้องปลูกฝังให้ผู้เรียน ส่วนหนึ่งคือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนต้องรักที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
โดยกระบวนการ เรียนรู้ต้องมีลักษณะของการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2556) มีความมุ่งมั่นต่อ
เป้าหมายและเรียนรูส้ิ่งต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยพัฒนาความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์อยู่เสมอ  สามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาความใส่ใจการศึกษาของผู้เรียน โดยการช่วยให้ผู้เรียนค้นให้พบในสิ่งที่รักและใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ 
(ปาณิสรา เบี้ยมุกดา, 2558)  

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่รู้นั้น จะต้องมีปัจจัยส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและ
สนใจแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ซึ่งปัจจัยภายในบุคคลที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้นั้น คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง  การเห็นคุณค่าในตนเองจะท าให้ผู้เรียนมองตนเองเกี่ยวกับเรื่องการเรียน
ในแง่บวกและเห็นความสามารถในเรื่องการเรียนและแสวงหาความรู้ท าให้เกิดความพยายามเพื่อให้ประสบความส าเร็จ  
นอกจากนี้ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้   การมุ่งอนาคตนั้น
เป็นความสามารถในการมองการณ์ไกล และเล็งเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งลักษณะมุ่งอนาคตมีความส าคัญตอ่บุคคลที่
จะเป็นผู้ที่สามารถวางแผนและมองความเป็นไปได้ในอนาคตจากสภาพปัจจุบัน มีการปรับวิธีการและเป้าหมายให้ถูกต้องและ
สัมพันธ์กัน   นอกจากน้ีการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากผู้สอนนั้นก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรู้ได้เช่นกัน หากได้รับการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากผู้สอนย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนซึ่ง
น าไปสู่พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การเ รียนรู้นั้นมีความหมายมากขึ้น  
บรรยากาศที่ดีจะช่วยส่งเสริมความสนใจและตั้งใจเรียนท าให้สุขภาพจิตดี  เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จ
ด้วยดี   ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนต้องค านึงถึงธรรมชาติของการเรียนรู้  คือ ความต้องการของผู้เรียน สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความ
สนใจ  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ  และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุน
การเรียนรู้  มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี ก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนท าให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ การที่จะท าให้บัณฑิตได้พัฒนาและมีประสิทธิภาพน้ันจะต้องจัดบรรยากาศ
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และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านบริหาร และด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน  ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาในการที่จะเลือกทิศทางการเรียนรู้ของตนเองและเกิดพัฒนาการในด้านอื่นๆด้วย สิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อม
ของสถาบันจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา หมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ์ หรือคุณลักษณะอื่นๆของสถาบันที่มีศักยภาพที่
ท าให้การรับรู้ของนักศึกษาเปลี่ยนไป    พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จึงมีความส าคัญและสมควรอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดกับตัว
ผู้เรียน  เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  เป็นการกระตุ้นการใฝ่เรียนและการอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิต  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  มีความมานะพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมความเช่ืออ านาจในตน มีความพยายามและมีเหตุผลส่งเสริมการมุ่งลักษณะอนาคต  ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ต่างๆ สามารถพัฒนาความคิดอย่าง
เต็มที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เกิด
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ เกิดความรู้ใหม่ๆตลอดจนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(กนกวรรณ ปัจจวงษ,์ 2559)  

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล  จึงให้ความส าคัญใน
การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยายามเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่
เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ด าเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

(correlation study) โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2-4  ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในปีการศึกษา  2559  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เคยผ่านการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยแล้ว จ านวน 445 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ ระดับชั้นปี เกรดเฉลี่ย)   

 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล  ประกอบไปด้วยข้อค าถามด้านลักษณะมุ่งอนาคต และการเห็น
คุณค่าในตนเอง   
 ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ประกอบไปด้วย  4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี   
ด้านการจัดการเรียน   ด้านการบริหาร  และด้านกลุ่มเพื่อน  
 ส่วนท่ี 4  แบบวัดพฤติกรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบไปด้วย   พฤติกรรมที่แสดงถึงความ การคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์    พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า พฤติกรรมที่แสดงถึงทัศนคติ   

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องด้านเนื้อหา ภาษาท่ีใช้ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์  
 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่อยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทชีวิตใกล้เคียงกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
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สุพรรณบุรี จ านวน 30 ราย หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ประชุมกลุ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้ด าเนินการวิจัย เรื่องแนวทางการเก็บข้อมูลวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้

ข้อมูล 

2. การเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับนักศึกษากลุ่มประชากรในท าวิจัย เพื่อนัดหมาย
วันเวลาที่สะดวกในการให้ข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย  

3. ด าเนินการส่งแบบสอบถามให้ประชากร จ านวน 445 ฉบับ และขอให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัย ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 445 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ส าหรับการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการค านวณค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ(percentage) น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  และพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักศึกษาพยาบาล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกตาม
รายข้อ รายด้านและโดยรวมและประเมินระดับจากค่าเฉลี่ย 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป โดย
การค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson Correlation) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 2-4  วิทยาลัยพยาบาลบรม   ราชชนนี 
ราชบุรี  ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา  2559   จ านวน  445  คน 
 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1. การมุง่อนาคต 

2. การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

1. อาคารสถานท่ี 

2. การจดัการเรียนรู้ 

3. การบริหาร 

4. กลุม่เพื่อน 

พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง

สร้างสรรค์ 

2. การศกึษาค้นคว้า 

3. ทศันคต ิ
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ผลการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี ้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกเป็นรายด้านและ 

   โดยรวมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2,3 และ 4 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ระดับชั้นป ี

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

x        S.D.      ระดับ x       S.D.       ระดับ x         S.D.        ระดับ 

การมุ่งอนาคต 3.70       .74        มาก 3.63      .94  มาก 4.16        .39          มาก 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 3.73       .68        มาก 3.66      .78  มาก 4.18        .42          มาก 

รวม 3.72      .71        มาก 3.65      .86  มาก 4.17       .41          มาก 
   
 จากตารางที่  1   พบว่า   ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีท่ี 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.72 , S.D. = .71) คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง  ( x = 3.73 , 
S.D. = .68)  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.65 , S.D. = .86)  คุณลักษณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง  ( x = 3.66 , S.D. = .78)    และ นักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.17 , S.D. = .41) คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง ( x = 4.18 , S.D. 

= .42)   
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 

               รายด้านและโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2,3 และ 4 
 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ระดับชั้นป ี

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

x        S.D.     ระดับ x         S.D.      ระดับ x         S.D.      ระดับ 

ด้านอาคารสถานท่ี 3.85 .70 มาก 3.73       .78         มาก 4.14       .37         มาก 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 3.86 .56 มาก 3.82       .64         มาก 4.10       .32         มาก 

ด้านการบริหาร 3.71 .61        มาก 3.68       .67         มาก 4.11       .32         มาก 

ด้านกลุ่มเพื่อน 3.72      .69 มาก 3.71       .69         มาก 4.11       .33         มาก 

รวม 3.79     .63 มาก 3.74      .69         มาก 4.11       .33        มาก 
 
จากตารางที่  2   พบว่า   ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิตชั้นปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79, S.D. = .63)    ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู ้( x
= 3.86 , S.D. = .56)    นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.74 , S.D. = .69)    ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ( x = 3.82 , S.D. = .64) และ นักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก.( x =4.11 ,S.D.=.33) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานท่ี ( x = 4.14 , S.D. = .37) 
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ตารางที่   3     ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน จ าแนกเป็นรายด้านและ
โดยรวมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปี ที่ 2,3  และ 4 
 

พฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

ระดับชั้นป ี

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

x       S.D.     ระดับ x        S.D.      ระดับ x        S.D.     ระดับ 

ด้ านการคิดวิ เคราะห์
แ ล ะ ก า ร คิ ด เ ชิ ง
สร้างสรรค์ 

2.01     .48    ปานกลาง 2.02      .43     ปานกลาง 2.40      .49      ปานกลาง 

ด้านการศึกษาค้นคว้า 1.94     .33    ปานกลาง 1.95      .37     ปานกลาง 2.38      .49     ปานกลาง 

ด้านทัศนคต ิ 2.02     .45    ปานกลาง    2.01      .44     ปานกลาง 2.40      .49     ปานกลาง 

รวม   1.99    .44    ปานกลาง   2.00     .42     ปานกลาง 2.40     .49     ปานกลาง 
 

จากตารางที่  3  พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.99 , S.D. = .44)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติ  ( x = 2.02, S.D. = .45) 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 2.00, S.D. = .42)    ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ( x = 2.02, S.D. = .43) และ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง .( x = 2.40, S.D. = .49)    ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง
สร้างสรรค์ และด้านทัศนคติ ( x = 2.40, S.D. = .49) 

 
ตารางที่ 4   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ 

                ต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จ าแนกเป็นรายด้าน และโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ( N = 445) 
 

ปัจจัย x  S.D. ระดับ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

     การมุ่งอนาคต 

     การเห็นคุณค่าในตนเอง 

     รวม 

 
3.84 
3.87 
3.85 

 
.76 
.68 
.72 

 
มาก 

มาก 

มาก 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ด้านอาคารสถานท่ี  

     ด้านการจัดการเรียนรู้ 
     ด้านการบริหาร 

     ด้านกลุ่มเพื่อน 

     รวม 

 
3.91 
3.93 
3.84 
3.85 
3.89 

 
.66 
.53 
.59 
.62 
.59 

 
มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

พฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การศึกษาค้นคว้า  

ทัศนคติ  

     รวม 

 
2.15 
2.10 
2.15 
2.13 

 
.50 
.45 
.50 
.49 

 
ปานกลาง   
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

         
  จากตารางที่   4  พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85, S.D. =.72)   ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง ( x =3.87 , S.D. = .68)   
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =3.89, S.D. = .59)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
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ด้านการจัดการเรียนรู้ ( x =3.93, S.D. = .53)  พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยภาพรวม นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =2.13, S.D. =.49 ) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์  และด้านทัศนคติ ( x = 
2.15, S.D. = .50)   
 
ตารางที่  5   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้กับพฤติกรรม 

                ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
 

 คุณลักษณะส่วนบุคคล   สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้   

  พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน   

คุณลักษณะส่วนบุคคล 1,000   

สภาพแวดล้ อมที่ เ อื้ อต่ อการ
เรียนรู้. 

652**   1,000  

พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  .613**    .646** 1,000 

** แทนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    
 
จากตารางที่  5   พบว่า  พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะส่วนบุคคล (r =.613,    p < .05) 

และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (r =.646, p < .05) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย  ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วยด้านการมุ่งอนาคต และ ด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร 
และด้านกลุ่มเพื่อน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ผู้วิจัยสามารถอภิปราย ดังน้ี 

1.  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การมุ่งอนาคต และ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณาในรายข้อในด้านการมุ่งอนาคต พบว่า นักศึกษา
ช้ันปีที่ 2 และ 3 ข้อรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้าพเจ้าคิดว่าการตั้งใจเรียนในช้ันเรียนจะท าให้สอบผ่าน ส่วน
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ข้อรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ข้าพเจ้าแบ่ง/จัดสรรเวลาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆนอกเหนือจากความรู้ในช้ันเรียน แสดงว่า ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนและการแสวงหาความรู้เพื่ออนาคตทาง
การศึกษาของตนเอง  มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ลักษณะมุ่ง
อนาคตท าให้ตั้งเป้าหมายและวางแผนอนาคตทางการเรียนของตนเองได้ ผู้เรียนจะตั้งเป้าหมายทางการเรียนของตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดทางการเรียนและการก าหนดทิศทางและรูปแบบทางการเรียนของตนเอง ท าให้เกิดความพยายาม
และเอาใจใส่เรื่องการเรียนของตนเอง (ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา , 2556)  ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนเป็นความสามารถในการ
คาดการณ์ อนาคตของนักศึกษา สามารถวางแผนปฏิบัติ และด าเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้   มี
แนวทางแก้ไขปัญหาและสามารถตัดสินใจเลือกกระท าได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคและหาทางออกได้
อย่างเหมาะสม มีความอดทน เพียรพยายาม มานะบากบั่นเพื่อความส าเร็จในอนาคต (พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และ เบญจวรรณ 
พิททาร์ด, 2559)  นอกจากนั้นบุคคลที่รับรู้คุณค่าในตนเองสูง จะมีแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการท างาน มีพลังและมี
เป้าหมายในการท างาน บุคคลจึงมีแรงจูงใจท่ีจะ ท างานต่างๆให้ส าเร็จตามความเชื่อมั่น หรือมั่นใจในคุณค่าและความสามารถ
ของตน  ดังนั้นผู้ที่มีนโนภาพ แห่งตนเป็นไปในทางที่ดี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขณะที่ผู้ที่มีมโนภาพแห่งตนไม่ดี จะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ส่วนทัศนคติต่อการเรียน ซึ่งเป็นความรู้สึกและความคิดของบุคคลเกี่ยวกับการเรียนรู้ การที่คนเรา
จะท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดี หรือประสบความส าเร็จนั้น ส่วนใหญ่มักจะมาจากความชอบ ความอยากท า หรือมีทัศนคติที่ดีต่อ
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สิ่งที่ท า ดังนั้นหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ท าให้บุคคลนั้นเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน ซึ่งจะ
น าไปสู่การประสบความส าเร็จต่อไป หรือกล่าวได้ว่าทัศนคติต่อการเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่
เรียน จึงเกิดการ ใส่ใจและจดจ่อกับการเรียน มีความพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ อันเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการเรียนรู้
ของทุกคน ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนจึงท าให้บุคคลมีการวางแผนและมีการตั้งเป้าหมาย  ในการเรียนรู้ให้กับตนเอง 
(Smith, 2001) 

นอกจากนี้ แสดงให้เห็นว่า ความมีคุณค่าในตนเอง (self-esteem) ส่งผลในทิศทางบวกต่อการควบคุมตนเอง (self-
regulation) ในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษาที่พบว่า ความมีคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
การควบคุมตนเองในการเรียน บุคคลที่มีทัศนคติมุมมองในการรับรู้ว่า  ตนเองมีคุณค่ามีความสามารถที่ดีจะส่งผลให้มีการ
ควบคุมตนเองในการเรียนท่ีดีเช่นกัน การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรทางอ้อมด้านบวกต่อการก ากับตนเองในการเรียนโดย
ส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไปสู่เป้าหมายในการเรียนและน าไปสู่การรับรู้ความสามารถของตนเอง   แสดงว่าบุคคลที่มีการเห็น
คุณค่าในตนเองยอมรับนับถือตนเองสามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองท าให้เกิดความมั่นใจที่จะท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และมี
ความเป็นตัวของตัวเองตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์  ถ้าหากบุคคลได้รับการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ขึ้นไปก็จะท าให้รู้จักเข้าใจยอมรับตนเอง และพร้อมที่จะแก้ไขตนเองได้เป็นตัวของตัวเองรับผิดชอบต่อตนเองตระหนักถึง
เป้าหมายของชีวิต (อัญชลี ชุ่มบัวทอง, 2559)  

2.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรกอบ
ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร และด้านกลุ่มเพื่อน   สามารถอธิบายได้ว่า
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดหาหรือน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้  ในการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสอดคล้องและเหมาะสม ได้แก่ การใช้เทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิด ความสนใจและได้รับความรู้ การจัดให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การเสริมแรงที่เหมาะสมทั้ง
ทางบวกและทางลบ การมีอารมณ์ที่ดี การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้อย่างแม่นย าท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ซึ่งผู้สอนต้องให้
ความส าคัญในพฤติกรรมการเตรียมการสอน การด าเนินการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน  และผู้สอนถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นผู้ออกแบบ และก าหนดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ให้
เป็นไปในทิศทางใดนั้นข้ึนกับผู้สอนเป็นหลัก และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผูส้อนเป็นความสัมพันธ์ท่ีผู้สอนให้ความสนทิ
สนมและเป็นกันเองกับนักศึกษา  มีความเข้าใจจิตใจของนักศึกษา มีการอบรมกล่อมเกลานิสัย ความประพฤติของ นักศึกษา
และเอาใจใส่นักศึกษาเป็นการปฏิบัติตนของนักศึกษาและอาจารย์และการปฏิบัติตน ของอาจารย์ต่อนักศึกษาทั้งในและนอก
ห้องเรียน   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากหลากหลาย
กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทางการศึกษา  การได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ ช้ีน าให้ความรู้อย่างเดียวเป็นผู้ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็น
กัลยาณมิตรส าหรับผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสขุ  ผู้เรียนก็จะมีคุณลักษณะความใฝ่เรยีนรู้สูงด้วย  สอดคล้องกับ วัฒนา
พร ระงับทุกข์ (กนกวรรณ ปัญจวงษ์, 2559) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต  เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา มีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ได้รบัการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ทั้งนี้ วิทยาลัยมีการจัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่างๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งพัฒนาให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัยใฝ่รู้ มีความรู้ และมีทักษะ   นอกจากนี้ลักษณะห้องเรียน ที่มีบรรยากาศทางกายภาพทางการเรียนที่
เหมาะสม เป็นลักษณะทางกายภาพทางการเรียนที่ดี  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการตั้งใจเรียน  ความ
กระตือรือร้นและมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียน  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโอกาส
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จจะมีมากขึ้น ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุดคือ บรรยากาศด้านกายภาพ 
รองลงมาคือ สื่อการสอนที่มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และ สอดคล้องกับ Shorten, Wallace and Crookes (2001)   
กล่าวว่า หลักสูตรที่จัดให้มีทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศจะเพิ่มความสามารถในการใช้  สารสนเทศให้กับนักศึกษา ดังนั้น
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สถาบันการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบ มีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนมีพร้อมและเพียงพอ ได้แก่ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สื่อการสอน ที่จะช่วย
สนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ ดี เกิดความพึงพอใจและใฝ่รู้ทางการเรียน (นงพิมล นิมิตอานันท์ และ ทินกร จังหาร, 
2555)  

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนเป็นพฤติกรรมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ก าลังใจ การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการร่วมมือกันในด้านวิชาการทั่วๆ ไปเป็นความผูกพันท่ีเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลต่อกลุ่ม มีความรู้สึกที่ดีและแสดงออกต่อกันในทางที่ดีเป็นความเข้าใจ  ซึ่งกันและกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกลุ่มเพื่อน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพฤติกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน  สอดคล้องกับ
การศึกษาของปาณจิตร สุกุมาลย์ (2553) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียน คือ 
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยด้านการมุ่งอนาคต และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ อาคารสถานที่ การจัดการเรียนรู้ การบริหาร และกลุ่มเพื่อน  มี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี  จึงควรให้ความส าคัญเพื่อพัฒนาแนวทางหรือวิธีการให้นักศึกษา มีทัศนคติมุมมองที่ท าให้นักศึกษามองเห็นคุณคา่
ในตนเองเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้นักศึกษา มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีมากขึ้น  ควบคุมตนเองในการเรียนท่ีดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  

 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาพยาบาล 
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ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework ต่อความตั้งใจในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 376 

 

Effect of Health Education Program Applying PRECEDE Framework on Intention of 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎี PRECEDE framework ต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และใช้แบบสอบถามแบบตอบเองเพื่อเก็บ
ข้อมูลจากนักเรียนจ านวน 83 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
Paired Sample t-test  
 ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการได้รับโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยปัจจัยน า 
ได้แก่ ความรู้เรื่องเพศศึกษา ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ปัจจัย
เสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคม และความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมสุข
ศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ การออกแบบและการด าเนินโปรแกรมสุขศึกษานี้ตามแนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework สามารถ
น าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องเพศในโรงเรียน  
ค าส าคัญ: PRECEDE framework, ความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ABSTRACT 
 This research is a quasi-experimental study and aims to study the effect of health education 
program applying PRECEDE framework on intention of preventing sexual risk behaviors among junior high 
school in Bang Pa-In district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Multistage sampling technique was used 
to select junior high school and self-administered questionnaire was used to collect data fron 83 students. 
Statistic analysis were used frequency, percentage, mean, standard deviation and Paired sample t-test. 
 Result showed that affer participating in the program, the students had different mean score of 
predisposing factors consists knowledge about sex education and attitude towards sexual risk behavior, 
enabling factor consists access to sexually stimulating media, reinforcing factor consists social support, and 
intention of preventing sexual risk behavior were significantly higher than before particating in the program 
(p-value < 0.05). 
 Form this finding, design and execution of health education program based on PRECEDE framework 
lead to promote appropriate sex education. Moreover, it is the development of sex education courses in 
schools as well. 
Keywords: PRECEDE framework, Intention of preventing sexual risk behaviors, Junior high school 
 
 
 
บทน า 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์รวมถึงอิทธิพล
ของสิ่ งแวดล้อมภายนอกและสื่อต่างๆ ที่มี เนื้อหายั่ วยุ เอื้ออ านวยให้วัยรุ่นมี เพศสัมพันธ์กันอย่างอิสระมากขึ้น  
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จากการที่ขาดความรู้เรื่องการคุม ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์และขาดความพร้อมในการมีชีวิตครอบครัว  
เป็นผลให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในอัตราที่สูง (มาลี เกื้อนพกุล , ทศพร เรืองกฤษ และพัชรา อุบลสวัสดิ์ ,  2556)  
จากที่ประชุมองค์การอนามัยโลก ระบุว่าค่าเฉลี่ยของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีของทั่วโลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000 คน ส่วน
ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ที่  56 ต่อ 1,000 คน โดยประเทศไทยมีผู้หญิงตั้ งครรภ์ที่อายุต่ ากว่า 20 ปี  
จ านวน 70 ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดของประเทศในทวีปเอเชียปัจจุบัน ตัวเลขการตั้งครรภ์ของผู้หญิงไทยที่อายุต่ า
กว่า 20 ปีเพ่ิมขึ้นเป็น 90 - 100 ต่อ 1,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2560) โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรจนตั้งครรภ์ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคบเพื่อน การเที่ยวกลางคืน อิทธิพลจากสื่อกระตุ้นทางเพศ ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา และทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์  
           ประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในติดอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียที่มีสถิติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในหญิงอายุไม่
เกิน 20 ปี เฉลี่ยปีละ 100,000 คน และส่งผลให้ประเทศไทยพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศแอฟริกา (ทนง
ศักดิ์ วัฒนบวรกุล, 2555) ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การท าแท้ง รวมถึงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี พ.ศ.2558 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่น
อยู่ที่ 1,315 คน เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวโน้มของสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากวัยรุ่นขาด
ความรู้ขาดความเข้าใจในการป้องกันอย่างถูกวิธี และยังเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายควรตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจัง 
(ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ, 2559) 
            จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแนวทางการแก้ไขปัญหาควรมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ แรงสนับสนุนทางสังคม และความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดังนั้นการ
วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ น า ท ฤ ษ ฎี  แ น ว คิ ด  PRECEDE framework ร่ ว ม กั บ แ น ว คิ ด แ ร ง ส นั บ ส นุ น ท า ง สั ง ค ม  
มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะท าให้นักเรียน
มีความตั้งใจท่ีมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework ต่อความตั้งใจในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ คือ นักเรียนชายและหญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 300 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2, 
2560) โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มหลายขั้นตอน (Multistage sampling) โดยขั้นท่ี 1 ผู้วิจัยเลือกอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ขั้นที่ 2 ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายได้ต าบลเชียงรากน้อย จาก 18 ต าบลในเขตอ าเภอบางปะอิน ขั้นที่ 3 
สุ่มตัวอย่างได้ 1 โรงเรียนจาก 7 โรงเรียนในต าบลเชียงรากนัอย ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยเลือกช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา จากนั้นผู้วิจัยท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) ในการเลือกห้องของแต่ละระดับช้ัน ซึ่งแต่ละระดับช้ันมี
จ านวนช้ันละ 3 ห้อง ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการจับสลากขึ้นมา 1 ห้องของแต่ละระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้น ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะใช้ศึกษาจ านวน 83 คนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามตอบเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องเพศศึกษา ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ส่วนที่ 3 การเข้าถึง
สื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ส่วนท่ี 4 แรงสนับสนุนทางสังคม และส่วนท่ี 5 ความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
 การด าเนินการโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework เพื่อเสริมความตั้งใจในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยลงโปรแกรมการให้ความรู้ทั้งหมด 3 ครั้ง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ใช้เวลาครั้งละ 3 ช่ัวโมง โดยสัปดาห์
ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมความรู้เรื่องเพศศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม Pre-test เพื่อวัดระดับ
ความรู้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเรื่องเพศศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 1 คือ สร้างสัมพันธภาพ ให้ข้อมูลความรู้เรื่องเพศศึกษา โดยใช้
สุขศึกษารายกลุ่มผ่านการบรรยายประกอบ ภาพนิ่ง ฉายวีดีโอเรื่อง เข้าใจเรื่องเพศ สัปดาห์ท่ี 2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยเกม LOVE CHECK จับคู่ เพื่อสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อพฤติกรรม



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 378 

 

เสี่ยงทางเพศ โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและกิจกรรมสอนให้รู้เท่าทันดีกว่าปิด
กั้น การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ พร้อมอภิปรายหน้าช้ันเรียน สัปดาห์ท่ี 3 การฝึกความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศและบทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม “รักจริงๆ ไม่ติงนัง” เป็นการแสดงทักษะปฎิเสธฺการมี
เพศสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีทักษะการปฏิเสธอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ปฏิเสธจะเกิดอะไรขึ้น เลือก
มาหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ แล้วออกมาแลกเปลี่ยนประเด็นที่เราสนใจกับเพื่อนๆ และกิจกรรมเพศศึกษา “ยิ่งคุย ยิ่งปลอดภัย” 
ที่มาจากแรงสนับสนุนทางสังคมที่ส าคัญ การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลังการเข้าร่วมโปรแกรมโดยการท า Post-test 
ซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด  ในส่วนของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และความตั้งใจในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยปัจจัยน า 
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการให้โปรแกรมสุขศกึษา 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยใช้สถิติ Paired sample 
t-test         
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  1   

ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 300 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 83 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มหลายขั้นตอน 
(Multistage random sampling)  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎี  PRECEDE framework ซึ่ ง แ น วคิ ด นี้  คื อ  ก า ร แ ส ด งออกขอ งพฤติ ก ร รม เ กิ ด จ า กปั จ จั ย  3 ปั จ จั ย  ไ ด้ แ ก่   
1) ปัจจัยน า คือ ความรู้เรื่องเพศศึกษา ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 2) ปัจจัยเอื้อ คือ สถานที่พักอาศัย การเข้าถึงสื่อ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 3) ปัจจัยเสริม คือ แรงสนับสนุนทางสังคม 

3. ขอบเขตด้านเวลา  
ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยแบบสอบถาม ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2560 

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง  
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในมนุษย์ และเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผู้ศึกษาจึงได้ยึดหลักจรรยาบรรณและเคารพ
ในสิทธิของผู้ให้ข้อมูลทุกกระบวนการโดยด าเนินการโดย 1) ก่อนผู้เข้าร่วมวิจัยจะท าแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการ
อธิบายจากผู้วิจัยให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ผลกระทบจากการเข้าร่วมวิจัย รวมทั้งประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น
จากการวิจัยอย่างละเอียด 2) ผู้วิจัยได้ท าการขออนุญาตนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ข้อมูลตามความสมัครใจและยินยอมการเข้าร่วมการศึกษา และผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกการเข้าร่วมวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ ซึ่งจะไม่มีผลต่อการศึกษาของผู้เข้าร่วมวิจัยที่พึงจะได้รับต่อไป  3) ผู้วิจัยท าการรักษา
ความลับของข้อมูลและจะไม่เผยแพร่ข้อมูลไปในทางที่เสียหายแก่ผูเ้ข้าร่วมการวิจัย และการน าเสนอข้อมูลจะใช้ในทางวิชาการ
และใช้ประโยชน์เฉพาะงานวิจัยเท่านั้น 
 

ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3 จ านวน 83 คน มีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
เล็กน้อย นักเรียนเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 เพศหญิง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุเฉลี่ย 
13.60 ปี มากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพทางครอบครัวบิดามารดาอาศัยอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 66.3 ถ้านักเรียนมี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ล าดับ 1 ปรึกษาพี่และน้อง ร้อยละ 21.7 ล าดับ 2 ปรึกษาเพื่อน ร้อยละ 16.9 และเคยเข้าไปใช้บริการ
หาเพื่อนคุย (chat) ทางอินเตอร์เน็ตทุกวัน ร้อยละ 43.4 และไม่เคยเข้าใช้ ร้อยละ 42.2 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามระดับปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (n=83) 

 

ตัวแปร ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
 จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
ปัจจัยน า 

ความรู้เร่ืองเพศศึกษา 
  

     มาก 
     ปานกลาง 
     น้อย 

43 (51.8) 
26 (31.3) 
14 (16.9) 

63 (75.9) 
17 (20.5) 
3 (3.6) 

 
 
ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ตัวแปร ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
 จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
     ด ี 

 
22 (14.5) 

 
45 (54.2) 
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     ปานกลาง  
     ไม่ดี 

49 (59.0) 
12 (14.5) 

29 (34.9) 
9 (10.8) 

ปัจจัยเอื้อ   
การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 

     มาก 
     ปานกลาง 
     น้อย 

 
9 (10.8) 
29 (34.9) 
45 (54.2) 

 
1 (1.2)  
26 (31.3) 
56 (67.5) 

ปัจจัยเสริม   
แรงสนับสนุนทางสังคม  

     เหมาะสม 
     ปานกลาง 
     ไม่เหมาะสม 

 
32 (38.6) 
43 (51.8) 
8 (9.6) 

 
44 (53.0) 
35 (42.2) 
4 (4.8) 

ความต้ังใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   
สูง 
ปานกลาง 
ต่ า  

14 (16.9) 
10 (12.0) 
59 (71.1) 

44 (53.0) 
26 (31.3) 
13 (15.7) 

 
 จากตารางที่ 1 ท าให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และความตั้งใจในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยพบว่า ปัจจัยน า หลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่ม
ตัวอย่างสองในสามมีความรู้ เรื่องเพศศึกษาอยู่ ในระดับมาก ซึ่ ง เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมร้อยละ 24.1  
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งมีทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ดีร้อยละ  54.2 ซึ่งก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีทัศนคติอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัจจัยเอื้อ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอยู่ในระดับน้อย ร้อย
ละ  54.2 และ 67.5 ตามล าดับ ปั จจั ย เสริม  หลั ง เข้ า ร่ วมโปรแกรมกลุ่ มตั วอย่ า ง ได้ รับแรงสนับสนุนทางสั งคม 
ที่เหมาะสม ร้อยละ 53.0 และก่อนเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับ
ต่ า ร้อยละ 71.1 หลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจอยู่ในระดับสูง 53.0  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง  
ทางเพศ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ (n=83) 
 

ตัวแปร n �̅� S.D. t p-value 

ปัจจัยน า 
ความรู้เร่ืองเพศศึกษา 

   ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

   หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

 
83 
83 

 
15.37 

16.86 

 
2.70 

1.96 
-4.815* <0.001 

*p-value < 0.05 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ตัวแปร n �̅� S.D. t p-value 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ    4.346* <0.001 
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   ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

   หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

83 
83 

23.82 

25.67 

3.17 

3.75 

ปัจจัยเอื้อ 

การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 

   ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

   หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

 
83 
83 

 
18.13 

19.05 

 
2.66 

1.98 
2.883* 0.005 

ปัจจัยเสริม 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

   ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

   หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

 
83 
83 

 
33.96 

35.22 

 
4.70 

4.44 
2.101* 0.039 

ความต้ังใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

   ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

   หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

 
83 
83 

 
20.77 

31.42 

 
8.96 

6.21 
11.115* <0.001 

*p-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เรื่องเพศศึกษา ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัจจัยเอื้อ คือ การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ปัจจัยเสริม คือ แรงสนับสนุนทางสังคม และความ
ตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ระดับสูงและภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องเพศศึกษา ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศ แรงสนับสนุนทางสังคม และความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยส่วน
ใหญ่มีความรู้เรื่องวิธีการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลงร่างกายของวัยรุ่น แต่ที่น่าสนใจคือนักเรียนมากกว่าค รึ่งยัง
เข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องของจ านวนเม็ดยาของยาเม็ดคุมก าเนิดและยาคมุก าเนิดฉุกเฉิน สอดคล้องกับการศึกษาของพอเพ็ญ ไกร
นรา, ยุพาวดี เกริกกุลธร และภูวสิทธ์ิ สิงห์ประไพ (2556) พบว่า ภายหลังเข้าโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความรู้ และทัศนคติ ระดับปานกลาง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนระดับมาก หลังการใช้โปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมนักเรียนมีความรู้และทัศนคติสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม เช่นเดียวกับการศึกษาของสุชาดา ปราบมีชัยและสมสมร 
เรืองวรบูรณ์ (2560) และจุติมาศ เม่งช่วย, กนกรัตณ์ ชลศิลป์ และอรัญญา รักหาบ (2561) ส่วนการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศมีการศึกษาของจารุวรรณ ศรีเวียงยา และทวีศักดิ์ กสิผล (2558) พบว่าการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เช่น การ
ใช้สื่อออนไลน์ผ่านมือถือ ว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การสื่อสารเรื่อง
เพศในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยแรงสนับสนุน
ทางสังคมได้สอดคล้องกับแพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ (2559) และชัชนัย ติยะไทธาดาและพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2556) พบว่า
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง
กว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในงานวิจัยครั้งนี้หลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่สูง ซึ่งต่างจากก่อนเข้าร่วมที่ยังไม่มีความตั้งใจที่จะป้องกัน สอดคล้องกับ ประไพวรรณ ด่าน
ประเสริฐ และคณะ (2561) ที่นักเรียนวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงทางเพศมีความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ  

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของยาเม็ดคุมก าเนิดที่ยังไม่ถูกต้อง พ่อแม่ ครู 
ผู้ปกครอง ควรเน้นการให้ความรู้เรื่องลักษณะของยาเม็ดคุมก าเนิดแต่ละชนิด วิธีการใช้ที่ถูกวิธี รวมถึงการ
คุมก าเนิดชนิดอื่น ๆ เมื่อนักเรียนมีความรู้จะน าไปสู่การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อีกทาง 
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 2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนคิดว่าการดูสื่อกระตุ้นทางเพศเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากที่สุด 
ดังนั้นครูแนะแนวควรชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมรวมทั้งโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. จากผลการวิจัย พบว่าโปรแกรมสุขศึกษามีประสิทธิผลเพียงพอช่วยให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง
เพศศึกษา มีทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ดีขึ้น มีทักษะในการเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ มีการปฏิบัติตัว
ต่อแรงสนับสนุนทางสังคม และมีความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขึ้น ดังนั้น จึงควร
น าไปใช้ขยายผลโดยจัดโปรแกรมสุขศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้นใกล้เคียงกันหรือร่วมกับการสอนเ รื่อง
เพศศึกษาตามปกติในชั้นเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ใช้แรงงาน จ านวน 327 คน ในศูนย์
อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ืใช้แรงงานมีประสิทธิภาพด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูงมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี ้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสทิธิภาพการปฏบิัติงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านการได้รับการยกย่อง/การ
ยอมรับนับถือ ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านสถานการณ์การท างาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
ความรับผิดชอบ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานในระดับต่ า  ได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านสถานะของอาชีพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผลที่
ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน  และเพื่อให้หน่วยงานประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ผู้ใช้แรงงาน, ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 

ABSTRACT 
 This cross-sectional survey research aims to study of factors affecting performance, the sample is 
laborer 327 people. Data Collection use questionnaire and the data was analysed using descriptive, Chi-
square, and Pearson’correlation coefficient. 
 The research found that factors to be praised acceptance related doing work the most, secondary factors 
working situation and Interpersonal relationship respectively. Personal factors found sex status current job and 
average income no relationship performance level. Age, education and duration of operation in a relationship with 
Performance level. Statistically significant at the 0.05 level. Factors related to work and Performance Measurement 
found 10 factor. The relationship was moderate include factors to be praised/ acceptance privacy, success of the 
work, behavior, security in the job, interpersonal relationship, progress in the job, work situation, governance, 
responsibility and 3 factors relate to performance level low include opportunities in the future, policy and 
management, and occupational status respectively. 
Keywords:  Work efficiency, Workers, Responsibility 
 
 
 
 
บทน า 

 ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  การเงิน สังคม และการเมือง ทั้งภายในประเทศและ
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนในสังคมต่างได้รับผลกระทบจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  และมี
ผลกระทบการต่อด าเนินธุรกิจอย่างมากแต่ละบริษัทต้องใช้ความพยายามในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้
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กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น ล้วนต้องใช้ทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญและมี
ความเกี่ยวข้องในงานทุกด้านขององค์กร จึงเปรียบได้ว่าทรัพยากรบุคคลมีฐานะเป็นระบบงานย่อยท่ีส าคัญและมีอยู่ในทุกส่วน
ขององค์กร ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่ทุกองค์กรต้องพิจารณาและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก แม้ว่าจะมีการน า
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ก็ตาม (สันติภพ วงศ์ศิริ, 2552) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานจึง
เป็นการท าความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของผู้ปฏิบัติงานโดยองค์กรควรมีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและจูงใจ  ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและมีคุณค่า 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร มีระบบให้ค าปรึกษา
ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน 
และท าให้งานประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ ส่งผลให้องค์กรมีผลประกอบการดีขึ้นและมี
การเติบโตอย่างยั่งยืน (นิ่มนวน ทองแสน, 2557) 
 ประชาชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ใน
ปัจจุบันหันมาท าอาชีพเสริม คือ ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม จากสถิติข้อมูลการท างานของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 มีผู้ใช้แรงงานทั้งหญิงและชาย จ านวน 95,540 คน โดยมีผู้ใช้แรงงานเพิ่มจากปี พ.ศ. 2555 
จ านวน 7,922 คน ประชาชนส่วนใหญ่จะออกไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะใกล้กับที่พักอาศัย  โดยอ าเภอวิหาร
แดงมีแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) โดยทั้งที่
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญของพื้นที่ แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของผู้ใช้
แรงงานซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาบุคลากรและกระตุ้นให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าในการ
ท างานและท าให้บุคลากรมีโอกาสได้รับความรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานใน
ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยผลที่ได้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้หน่วยงานประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร          
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้แรงงานในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่งหนึ่งต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี จ านวนทั้งสิ้น 2,246 คน (ฝ่ายบุคคล ศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, 2560) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้แรงงานทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ปฏิบัติงานในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่ง
หนึ่งต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ
แดเนียล (Daniel, 1995) โดยก าหนดค่าสัดส่วนภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 0.54 (รัตน์ชนก จันยัง, 2556) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 327 คน 
 เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง 
 1. เป็นผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2. เพศชายและเพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
 3. อ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ 
 เกณฑ์การคัดตัวอย่างออกจากการศึกษา 
 ผู้ไม่สะดวกให้ข้อมูลในวันที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล 
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 การสุ่มตัวอย่าง 
 สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่งหนึ่งในต าบลวิหารแดง 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างตามความเหมาะสม (convenience sampling) โดยเป็นศูนย์
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้
แรงงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน  โดยแบบสอบถามในการศึกษา
ครั้งนี้ดัดแปลงมาจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสายวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (พรรณราย เล็กประเสริฐ, 2559) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 6 ข้อ และแบบปลายเปิด 1 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ านวน 52 ข้อ โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบ
เดียว ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการท างาน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 11 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale 5 ระดับ 
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เขียนบรรยาย 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการหาค่าความตรงของเนื้อหา (Content validity) การหาค่า
อ านาจจ าแนกของข้อค าถาม และการหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยใหผู้้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาค่าความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity Index, CVI) โดยผลของค่า CVI ของแบบสอบถามส่วนที ่2 และ 3 เท่ากับ 0.95 และ 1.00 
 2. การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์คุณภาพข้อค าถามโดยการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach, 1970) พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นส่วนที่ 
2 เท่ากับ 0.903 และส่วนที่ 3 เท่ากับ 0.705 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการติดต่อประสานงานและส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยแห่งหนึ่ง
ในต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในการท าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 2. ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแนะน าตัว ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการในการเก็บข้อมูล หาก
ผู้เข้าร่วมวิจัยยินดีให้ความร่วมมือในการท าวิจัยโดยกล่าว ผู้วิจัยจะเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูล 
 3. ภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามเรียบร้อย ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ
แสดงความขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือ ก่อนจะน าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย    
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการบรรยายของข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู้ศึกษาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล   
 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ก าหนดระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 
0.05 
 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ขออนุญาตพร้อมขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้ศึกษาได้มีการสอบถาม 
ยืนยัน พร้อมกับช้ีแจงประโยชน์และผลกระทบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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 2. ข้อมูลในแบบสอบถามจะไม่มีช่ือ ที่อยู่ หรือสัญลักษณ์ใดท่ีแสดงความเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูล
ที่รวบรวมได้จะปกปิดไว้เป็นความลับและน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้  และจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
เท่านั้น 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1985) ศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยค้ าจุน/ปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยจูงใจ ดังภาพท่ี 1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ข้อมูลทั่วไป 
     - เพศ 
     - อาย ุ
     - ระดับการศึกษา 
     - สถานภาพ 
     - ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
     - ระยะเวลาการท างาน 

  ปัจจัยค้ าจุน/ปัจจัยกระตุ้น 
     - เงินเดือน 
     - โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
     - ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
     - ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
     - ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบญัชา 
     - สถานะของอาชีพ 
     - นโยบายและการบริหาร 
     - สถานการณ์ท างาน 
     - ความเป็นส่วนตัว 
     - ความมั่นคงในงาน 
     - การปกครองบังคับบัญชา 

  ปัจจัยจูงใจ 
     - ความส าเร็จในการท างาน 
     - การได้รับการยกย่อง/ยอมรบันับถือ 
     - ลักษณะการท างาน 
     - ความรับผิดชอบ 
     - ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 

     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
            - ด้านความรับผดิชอบ 
            - ด้านผลการปฏิบัติงาน 
            - ด้านการใช้ทระพยากร 
            - ด้านระยะเวลา 
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     กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 68.2 มีอายุอยู่ในช่วง 42-53 ปีมากที่สุดร้อยละ 37.6 อยู่ในช่วง 
30-41 ปี ร้อยละ 37.3 และอยู่ในช่วง 18-29 ปี ร้อยละ 19.9 มีสถานภาพส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 70.6 การศึกษาจบใน
ระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 29.7 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 26.9 และมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 25.4 ต าแหน่งงานปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ า ร้อยละ 86.9 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก
ที่สุดคือ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ 1-5 ปี ร้อยละ 31.5 และ 6-10 ปี ร้อยละ 28.7 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่าครึ่งอยู่ ในช่วง 10,001–15,000 บาท ร้อยละ 50.5 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
223 
104 

 
68.2 
31.8 

อาย ุ(ปี) 
 18 - 29 
 30 - 41 
 42 - 53 
 54 ปีขึ้นไป 

 

65 

122 

123 

17 

 

19.9 

37.3 

37.6 

5.2 

สถานภาพ 
 โสด 
 สมรส 
 หม้าย 
 หย่าร้าง/แยกกันอยู ่

 

67 

231 

18 

11 

 

20.5 

70.6 

5.5 

3.4 

ระดับการศึกษา 
 ไม่ได้เรียน 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรี 

 

9 

97 

83 

88 

49 

1 

 

2.7 

29.7 

25.4 

26.9 

15.0 

0.3 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 พนักงานประจ า 
 พนักงานช่ัวคราว 

 

284 

43 

 

86.9 

13.1 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ปี) 
 ต่ ากว่า 1 ปี 
 1 - 5 
 6 - 10 
 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

 

22 

103 

94 

108 

 

6.7 

31.5 

28.8 

33.0 
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รายได้เฉลี่ย (บาท) 
 ต่ ากว่า 10,000 
 10,001 - 15,000 
 15,001 - 20,000 
 20,001 - 25,000 
 25,001 - 30,000 

 

18 

165 

117 

26 

1 

 

5.5 

50.5 

35.8 

7.9 

0.3 

 

 
 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    การศึกษาประสิทธิภาพในการทางานได้แก่  ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร ด้านเวลาและ ด้านความ
รับผิดชอบ พบว่าผู ้ใช้แรงงานมีประสิทธิภาพในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด  (3.79±0.548) รองลงมาคือ ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน (12.0979±2.60419) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกรายด้าน (n=327) 
 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

จ านวน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

สูง ปานกลาง ต่ า 

1. ด้านความรับผิดชอบ 281 

(85.9) 
2 

(7.3) 
22 

(6.7) 
3.79 0.55 สูง 

2. ด้ า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

233 

(71.3) 
93 

(28.4) 
1 

(0.3) 
12.10 2.60 สูง 

3. ด้านการใช้ทรัพยากร 203 

(18.0) 
124 

(37.9) 
0 

(0.0) 
11.24 2.12 สูง 

4. ด้านระยะเวลา 198 

(60.6) 
128 

(39.1) 
1 

(0.3) 
15.10 2.74 สูง 

 
 

3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน 
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยปัจจัย 12 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านโอกาสที่จะ

ได้รับ ความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สถานการณ์การ
ท างาน ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงในงาน การปกครองบังคับบัญชา ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยกย่อง/การ
ยอมรับนับถือ ลักษณะการท างาน ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ได้รับการยกย่อง/การยอมรับนับถือ (19.31±3.110) มีความเกี่ยวข้องกับการท างานมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัย ด้าน
สถานการณ์การท างาน (18.84±3.394) และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (16.19±2.526) ดังตารางที ่3 
 
ตารางที ่3  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกรายด้าน (n=327) 
 

ปัจจัย จ านวน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
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มาก ป า น
กลาง 

น้อย 

- โ อ ก า ส ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ
ความก้าวหน้าในอนาคต 

175 

(53.8) 
145 

(44.3) 
6 

(1.8) 
14.86 3.46 มาก 

- ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล 

233 
(71.3) 

93 
(28.4) 

1 
(0.3) 

16.19 2.53 มาก 

- สถานะของอาชีพ 203 

(18.0) 
124 

(37.9) 
0 

(0.0) 
7.47 1.65 มาก 

- นโยบายและการบริหารงาน 224 

(68.5) 
102 

(31.2) 
1 

(0.3) 
15.85 2.45 มาก 

- สถานการณ์การท างาน 232 

(70.9) 
90 

(27.5) 
5 

(1.5) 
18.84 3.39 มาก 

- ความเป็นส่วนตัว 197 

(60.2) 
129 

(39.4) 
0 

(0.0) 
15.50 2.10 มาก 

- ความมั่นคงในงาน 197 

(60.2) 
129 

(39.4) 
1 

(0.3) 
15.23 2.51 มาก 

- การปกครองบังคับบัญชา 205 

(62.7) 
121 

(37.0) 
1 

(0.3) 
15.44 2.56 มาก 

- ความส าเร็จในการท างาน 222 

(67.9) 
105 

(32.1) 
0 

(0.0) 
15.85 2.45 มาก 

- การได้รับการยกย่อง/การ
ยอมรับนับถือ 

227 

(69.4) 
100 

(30.6) 
0 

(0.0) 
19.31 3.11 มาก 

- ลักษณะการท างาน 212 

(64.8) 
115 

(35.2) 
0 

(0.0) 
15.44 2.42 มาก 

- ความรับผิดชอบ 152 

(46.5) 
172 

(52.6) 
3 

(0.9) 
14.35 2.58 ป า น

กลาง 

- ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน 

144 

(44.0) 
183 

(56.0) 
0 

(0.0) 
14.41 2.26 ป า น

กลาง 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 68.2 มีอายุในช่วง 42-53 ปีมาก
ที่สุด ร้อยละ 37.6 สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 70.6 การศึกษาจบในระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 29.7 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 26.9 และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 25.4 ต าแหน่งงานปัจจุบันส่วนใหญ่
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เป็นพนักงานประจ า ร้อยละ 86.9 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.0 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่าครึ่งอยู่ในช่วง 10,001–15,000 บาท ร้อยละ 50.5 
 2. ประสิทธิภาพในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกปัจจัยอยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ใช้แรงงานมีประสิทธิภาพในเรื่องการสามารถท างานได้ปริมาณ
งานตามที่บริษัทก าหนดมากที่สุด (4.15±1.024) ปัจจัยด้านทรัพยากรพบว่า ผู้ใช้แรงงานมีประสิทธิภาพในเรื่องการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดมากที่สุด  (4.01±0.980) ปัจจัยด้านระยะเวลาพบว่า ผู ้ใช้แรงงานมี
ประสิทธิภาพในเรื่องการมาปฏิบัติงานก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอมากที่สุด  (3.93±1.061) ปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบพบว่า ผู้ใช้แรงงานมีประสิทธิภาพเรื่องในการลาป่วย ลากิจ โดยไม่มีเหตุผลอยู่เสมอ (4.47±0.746) 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ 
ต าแหน่งงานปัจจุบันและรายได้เฉลี่ย ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการท างาน (p-value > 0.05) โดย อายุ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการท างาน (p-value < 0.05) 
   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านสถานะของอาชีพ ปัจจัยด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ปัจจัยด้านสถานการณ์การท างาน ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ปัจจัยด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน ปัจจัยด้านการได้รับการยกย่อง/การยอมรับนับถือ ปัจจัยด้านลักษณะการ
ท างาน ปัจจัยด้านความรับผิดชอบและปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ 
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาโอกาสการก้าวหน้าให้แก่สมาชิกใน
หน่วยงานตามความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
 2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในหน่วยงานได้แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงานร่วมกัน 
 3. ด้านนโยบายและการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาควรมีนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจนเป็นนโยบายที่ดี และ
แจงให้กับสมาชิกในชุมชนให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
 4. ด้านสถานการณ์การท างาน ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติ งาน
ของสมาชิกในองค์กร มีความสะอาด ปราศจากมลภาวะ รวมถึงความปลอดภัยในการท างาน 
 5. ด้านความเป็นส่วนตัว  ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสกับสมาชิกในหน่วยงานในการแสดงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของตน 
 6. ด้านความมั่นคงในงาน ผู้บังคับบัญชาควรมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการท างานที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน และมีการสร้างความมั่นคงให้แก่หน่วยงาน 
 7. ด้านความส าเร็จในการท างาน  ผู้บังคับบัญชาควรให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน าแก่สมาชิกในหน่วยงานให้
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และการรู้จักป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 
 8. ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรมีการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตนเองและมีความเป็นธรรมแก่
สมาชิกในหน่วยงานทุกคน 
 9. การได้รับการยกย่อง/การยอมรับนับถือ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน และยอมรับข้อเสนอแนะของสมาชิกในหน่วยงาน 
 10. ด้านลักษณะการท างาน ผู้บังคับบัญชาควรมีการรับฟังปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจากสมาชิกในหน่วยงาน
และแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกในหน่วยงาน 
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 11. ด้านความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาควรแจงขอบเขตการรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายให้แก่สมาชิกใน
หน่วยงานอย่างชัดเจน 
 12. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย
การท างานของหน่วยงาน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมอง
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ เพื่อศึกษาผล
การส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 3 ทักษะ 
คือ 1) ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ และ 3) ความสามารถในการผลิตและการ
น านวัตกรรมไปใช้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (independent Samples) 
  ผลการศึกษาพบว่า 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ในศตวรรษที ่21 ในรายวิชา 1074309  การบริบาลศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.39/91.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. ภายหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานนักศึกษาที่มีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ : ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะในศตวรรษที่ 21, การสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was:  to find out efficiencies of the plans for organization of  on the 

brain-based learning method with a required efficiency of 80/80,  and to study the effects of promoting 
learning skills and innovation in the 21st century of Suan Dusit University students Suphanburi Campus 3 
skills are: 1) Creative and problem solving skills 2) Communication and collaboration skills and 3) Production 
capability and innovation implementation In the second semester of the academic year 2017, the statistics 
used to analyze data include frequency values, percentage values, mean, standard deviation. Analysis of 
descriptive data and testing hypotheses using t-test (independent Samples).  

The results were as follows:  
1. The learning management plan based on the brain-based teaching method to promote learning 

and innovation skills in the 21st century in courses 1074309 Nursery Educational with efficiency equal to 
90.39 / 91.77 higher than the specified criteria.  

2. After using the learning management plan based on the brain-based teaching model as a 
student base with learning skills and innovations in the 21st century, the statistical significance at the level 
of .01. 
Keywords : Learning and innovation skills,  21st century skills, The Brain-based Learning Method 
 
 
 
 
บทน า  

ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ประเทศไทยก าลังก้าวสู่ยุคการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับ
ประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้ความส าคัญการจัดการ
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เรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาระดับสากล (World Class 
Education) จากบทความเรื่อง “Twenty-First Century Student Outcomes and Support Systems” สะท้อนให้เห็นถึง
ความจ าเป็นของการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับความต้องการของสังคมว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์, 
2554: ค าน า) เพราะการท าตามกระแสความต้องการของสังคมในแต่ละยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป ทักษะการด ารงชีวิตในโลก
แห่งศตวรรษที่ 21  ต่างจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 จึงประกอบด้วย องค์ความรู้
หลัก (Core Subjects) ที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (English) ที่เป็น
ภาษาสากล ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้และการได้รับความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม ทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ 
(Language Arts) ได้แก่ การฟัง การพูด และการเขียน ภาษาต่างประเทศ (World Language) ศิลปะ (Arts) คณิตศาสตร์ 
(Mathematics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) วิทยาศาสตร์ (Science) ภูมิศาสตร์ (Geography) ประวัติศาสตร์ (History) 
การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง (Government and Civics) สาขาวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Science) ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
วิถีการด าเนินชีวิต (Way of Life) ของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นความรู้ส าคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต้องบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยถักทอ
ประสานไปพร้อมกับองค์ความรู้หลัก จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความตระหนักเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 2) 
ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง (Civic Literacy) 4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ (Health Literacy) และ 5) ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ทั้งนี้ยังมีทักษะที่ต้อง
บูรณาการผสานในการเรียนการสอนในองค์ความรู้วิชาหลักควบคู่ไปกับความรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี ้

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 สมรรถนะ 
ได้แก่ 1) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation) ประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และการน านวัตกรรมไปใช้ 2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ประกอบด้วย การมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ / ตัดสิน และการแก้ปัญหา 3) การ
สื่อสารและการร่วมมือกัน (Communication and Collaborative) ประกอบด้วย การสื่อสารที่ชัดเจนและการร่วมมือกับ
ผู้อื่น และ ในกรณีของทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย นรสิงห์  (2560: Online) ได้กล่าวถึง 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  ว่าเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์อันดับแรกของคนไทย 4.0 ที่ต้องมี คุณลักษณะนี้ส าคัญมาก
เพราะเป็นสิ่งท่ีเครื่องจักร เทคโนโลยี หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (ณ ปัจจุบัน) ยังทดแทนไม่ได้ 

2. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วย 
การอ่านออกเขียนได้ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และ ICT (Information, Communications and Technology)  

3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) เด็กในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะที่ยืดหยุ่นและ
สามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ผลิตสร้างสรรค์งานได้ ตลอดจนมีความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สรุปทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีว่า ทักษะ 3R และ 4C 
ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C 
(Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การรว่มมือ และ Creativity-ความคดิ
สร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษา
แบบใหม่ 

การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning ) ได้ถูกก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเรียนรู้ในยุค
ใหม่นี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้ และในขณะเดียวกันนั้น ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) 
ได้กลายเป็นเป้าหมายส าคัญที่นักการศึกษาร่วมกันสรา้งเป็นรูปแบบและน าเสนอแนวปฏิบัติตอ่การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย (Mishra & Kereluik , 2011: Online) ดังนั้น การสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จึงเป็นลักษณะของการศึกษาในเชิงวิจัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับการด ารงชีพในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

จากการศึกษาทักษะหลักๆ เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยพบว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) เป็นทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ (วิจารณ์ พานิช. 2555: 28)  ซึ่งประกอบไป
ด้วย ความคิด เ ชิงวิพากษ์และการแก้ ไขปัญหา ( Critical Thinking) การสื่ อสาร (Communication) การร่ วมมือ 
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(Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ไม่เพียงแต่ความรู้และทักษะด้านวิชาการเท่านั้น หากแต่ยังต้องรู้จักเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) คือ รู้จักยืดหยุ่นและปรับตวั (Flexibility and Adaptability) มีความคิด
ริเริ่มและการช้ีน าตนเอง (Initiative and Self-Direction) มีทักษะทางสังคมและเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Self and Cross-
Cultural Skills) (Soule, H & et.al., 2016) 

การจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จะต้องรองรับด้วยระบบสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทยุคสมัย คือระบบมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งในแง่ของความรู้ในเนื้อหาวิชาและ
ทักษะ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learing) ที่พัฒนาขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน ตามแนวคิดนี้ ผู้วิจัย มีความเช่ือมั่นว่าการวิจัยครั้งนี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยท่ีต้องการจะพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แล้ว 
ผลที่ได้จากการวิจัยจะท าให้ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา มีการสื่อสาร รู้จัก
ร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ทักษะชีวิตและการท างาน มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้และมีความคิดริเริ่มสามารถ
น าตนเอง เพื่อการเตรียมเป็นครูที่ดี ครูที่เก่ง ครูที่มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อพร้อมจะเป็นครู
ปฐมวัยวิชาชีพท่ีดีต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชา 1074309  การบริบาลศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แก่ ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ และ ความสามารถ
ในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้   

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก ่
ตัวแปรอิสระ : แผนจัดการเรียนรู้ด้วยขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน จ านวน 8 แผนแต่ละแผนมีกระบวนการ

การเรียนการสอน 5 ข้ัน คือ 
ขั้นที่ 1  P :  PREVIEW  –  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 2  P :  PLAN           -  การวางแผน 
ขั้นที่ 3  I  :  INQUIRY     -  การแสวงหาความรู้ 
ขั้นที่ 4 C : CREATIVITY  –  การสร้างสรรค์ผลงาน 
ขั้นที่ 5 C : CONCLUSION        – การสรุปความรู้ 

ตัวแปรตาม  : ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะ 3 ได้แก่ 
1) ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2) ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ 
3) ความสามารถในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้ 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

1. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และแกป้ัญหา 
2. ทักษะการสื่อสารและการร่วมมอื 
3. ความสามารถในการผลิตและการน า

นวัตกรรมไปใช้ 

แผนขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน 
ขั้นที่ 1  P :  PREVIEW       
ขั้นที่ 2  P :  PLAN   
ขั้นที่ 3  I :  INQUIRY      
ขั้นที่ 4 C : CREATIVITY     
ขั้นที่ 5 C : CONCLUSION  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ขอบเชตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร    
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ที่ก าลังเรียนใน รายวิชา 
1074309  การบรบิาลศึกษา ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 186 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1074309  การ
บริบาลศึกษา จ านวน 2 ห้องเรียน 68 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วิทยาเขตสุพรรณบุรีที่ผู้วิจัยประจ าการสอน และใช้วิธีจับฉลากห้องเรียนเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลอง  

กลุ่มทดลอง เรียนด้วย ข้ันตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน จ านวน 32 คน  
กลุ่มควบคุม เรียนด้วย ข้ันตอนการสอนตาม มคอ.3 รายวิชา 1074309  การบริบาลศึกษา จ านวน 36 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย 
1. ข้ันตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน (Jensen. 2000) ที่มีกระบวนการการเรียนการสอน 5 ข้ัน ได้แก่ 

ขั้นแรก ข้ันส ารวจความรู้เดิม เป็นขั้นเตรียมสมอง (P :  PREPARATION)  เป็นช่วงเริ่มต้นของการเรียนการสอนทุกครั้ง 
โดยผู้สอนต้องส ารวจความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่เพื่อการเช่ือมโยงการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นผู้เรีย นด้วยการ
อภิปราย สอบถาม สร้างปัญหาหรือจัดกิจกรรม จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีจ านวนคนเท่าๆ กัน โดยจ านวนกลุ่มต้องไม่น้อยกว่าจ านวน
กลุ่มความรับผิดชอบ ก าหนดกลุ่มความรับผิดชอบในการเสนอผลงานหรือช้ินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน ก าหนดให้กลุ่ม
ผู้เรียน สังเกต ส ารวจ สื่อ/สถานการณ์จากการศึกษามาล่วงหน้า หรือ กรณีศึกษาที่ผู้สอนก าหนดหรือหยิบยกมาเป็นประเด็น
ศึกษา เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล ผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนรู้ร่วมกันและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  

ขั้นสอง ขั้นวางแผน (P :  PLAN) เป็นกระบวนการก าหนดเรื่อง ปัญหา เนื้อหา วิธีการและแนวปฏิบัติในการเรียนรู้
เกี่ยวกับสาระในเนื้อเรื่องนั้น เพื่อการหาค าตอบหรือค้นหาความจริง 

ขั้นสาม ขั้นแสวงหาความรู้ (I :  INQUIRY) เป็นกระบวนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสืบค้น การ
สัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต การสนทนาน ามาประมวลเป็นความรู้และสรุปไว้ในรูปแผนผังความคิด หรือ การบันทึก 

ขั้นสี่ ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน (C : CREATIVITY)  เป็นกระบวนการน าความรู้ไปสร้างผลงานในลักษณะโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์และโครงงานทดลอง และน าเสนอผลงาน 

ขั้นห้า ขั้นสรุปความรู้ (C : CONCLUSION)  เป็นกระบวนการประเมินหรือความสามารถรับรู้ว่าการเรียนรู้มีผลอย่างไร
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถจะน าไปต่อยอดหรือจัดการความรู้ได้หรือไม่อย่างไรด้วยวิธีการใด 

2. รายวิชา 1074309  การบริบาลศึกษา (Nursery Education) 3 (3-0-6) เป็นรายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียน
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
1) ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking and Problem Solving Skills) ประกอบด้วย การมี

เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจและการแก้ปัญหา  
2) ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaborative Skills) ประกอบด้วย การสื่อสารที่

ชัดเจน เข้าใจง่ายและการท างานร่วมมือกับผู้อื่น 
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3) ความสามารถในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้ (Ability to Produce and Using Innovation) ประกอบด้วย 
การประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และการน านวัตกรรมไปใช้ 
 
ผลการวิจัย  

ผลจากการวิเคราะห์หลังการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปีที่ 3 ในรายวิชา 1074309  การบริบาลศึกษา ทั้ง 3 ทักษะ คือ 1) ทัก ษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ และ 3) ความสามารถในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้ 
ปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา 1074309  การบริบาลศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

  
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 

N 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

E1/ E2 เต็ม X S.D E1 เต็ม X S.D E2 

32 60 5.83 2.46 9039 30 27.53 1.68 91.77 90.39/91.77 
  

2. สรุปผลทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง พบว่า เมื่อกลุ่มทดลองได้รับโจทย์ปัญหาสามารถแกไ้ข
และสร้างสรรค์ผลงานได้ในระดับดี – ดีที่สุด ซึ่งประเมินได้จากผลงานของแต่ละกลุ่มทีม ผลงานสื่อและนวัตกรรมมีความ
สร้างสรรค์และทันสมัยผ่านการทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย และแสดงผลเป็นรายงานวิจัย   

3. ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือของกลุ่มทดลองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น พบว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติงานและมีผลงาน
จาก โครงงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ท าให้เห็นความร่วมมือและความตั้งใจการท างานเป็นทีม พฤติกรรมของ
กลุ่มทดลองมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พูดคุยแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากขึ้น 

4. ความสามารถในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้ของกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถและผลงานอยู่
ในระดับดี ดังแสดงตามตารางที่ 2  

1) ผลงานการปฏิบัติโครงงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยหลังการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมทั้ง 3 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ี  
กลุ่มทดลองมีผลงานกลุ่มในระดับคะแนน 27.38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 36 คะแนน และมีค่าน้ าหนักคะแนน 2.28 จาก
ค่าน้ าหนักคะแนนเต็ม 3.00 ผลงานอยู่ในระดับดี (N = 8, X = 27.38, S.D. = 0.88) 

2) ผลการประเมินผลงานสื่อและนวัตกรรมโดยกลุ่มทดลองเป็นรายบุคคล เป็นผู้ประเมินผลงานตนเองและผลงานของ
เพื่อนในช้ันเรียน หลังการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรูต้ามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน มีผลงานอยู่ในระดบัดี 
(N = 50, X = 4.28, S.D. = 0.61)  

 
 
 
 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การประเมินผลงานการปฏิบัติโครงงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  

ล าดับ 
กลุ่ม 

การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
นวัตกรรม กระบวนการ คุณค่า คะแนน

รวม 
X. S.D ความหมาย 

คะแนน S.D. คะแนน S.D. คะแนน S.D. 
1 3 0 7 0.89 15 0.87 25 2.08 0.87 ด ี
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2 2 0 9 0.83 15 0.89 26 2.17 0.83 ด ี
3 3 0 14 0.93 14 0.87 31 2.58 0.84 ดีที่สุด 
4 2 0 11 0.86 13 0.84 26 2.17 0.86 ด ี
5 2 0 8 0.88 15 0.83 25 2.08 0.87 ด ี
6 2 0 10 0.83 12 0.87 24 2.00 0.83 ด ี
7 3 0 12 0.95 15 0.83 30 2.50 0.87 ดีที่สุด 
8 3 0 13 0.87 16 0.85 32 2.67 0.87 ดีที่สุด 
( X) 2.5 0 10.5 0.88 14.38 0.87 27.38 2.28 0.88 ด ี

 
5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 ในรายวิชา 1074309  การ
บริบาลศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3  ก าหนด โดยที่ก่อนเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลไม่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3 และ 4 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 

ขั้นการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง N X S.D t P 

ก่อนเรียน 
กลุ่มทดลอง 32 10.22 2.86 0.38 ..703 
กลุ่มควบคุม 36 9.97 2.46   

 
ตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 

ขั้นการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง N X S.D t P 

หลังเรียน 
กลุ่มทดลอง 32 27.38 1.90 3.72 .000* 
กลุ่มควบคุม 36 25.47 2.27   

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น เ พื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยา
เขตสุพรรณบุรี มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและอภิปรายผล ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 90.39/91.77 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ กระบวนการการเรียนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน ใช้แนวคิดทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติลงมือกระท าด้วยตนเอง โดยผ่านประสาทสัมผัสให้มากที่สุด ผสมผสานการเรียนรู้อย่างมี
เป้าหมายภายใต้หลักการท างานของสมอง ที่เน้นความสุขในการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่ขั้นแรก ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล ส ารวจ
ความรู้เดิม และเป็นขั้นเตรียมสมอง กระตุ้นผู้เรียนด้วยการอภิปราย สอบถาม สร้างปัญหาหรือจัดกิจกรรม ให้สมองเปิดรบัการ
เรียนรู้ ต่อมาในขั้นที่ 2  การวางแผนเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนท ากิจกรรมรวมทั้ง
สร้างแรงจูงใจ หรือ ผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนรู้ร่วมกันและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม เมื่อถึงขั้นที่ 3 การ
แสวงหาความรู้  ด้วยการสร้างบรรยากาศการสืบค้น ที่ผู้สอนต้องน าเสนอแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อการสืบค้น ทั้งจากงานวิจัย 
การสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากร เพื่อการแก้ปัญหาอย่างท้าทาย และในขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงาน 
ผู้เรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์งานด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง พัฒนาและน าตนเองในเชิง
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ประจักษ์  ขั้นที่ 5 การสรุปความรู้ เป็นการสรุปความรู้ที่ได้เพื่อการน าไปใช้ และเพื่อการเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ หรือ
ประสบการณ์เดิมต่อยอดเพิ่มพูนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ท าให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้  

2. ผลการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 คือ ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ 
ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ และ ความสามารถในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้  โดยแต่ละด้านสามารถสรุปและ
อภิปรายผลดังนี ้

2.1 ผลการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากโจทย์ปัญหา และผลงานของนักศึกษาได้ในระดับดี – 
ดีที่สุด อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน เน้นการท างานกลุ่มและจัดการเรียนรู้
แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงอาจเป็นเหตุผลให้กลุ่มทดลองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่
สมาชิกภายในกลุ่มสืบค้นและหาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า การออกงานและการสร้างสรรค์ผลงานจึงท าได้ในระดับดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของยศวีร์  อิ่มอโนทัย (2554) ท่ีท าการศึกษาผลของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  ใน
การเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบการประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้กล่าวถึง การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถช่วยในการจัดระบบความจ าและการล าดับเนื้อหาของวิชาที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี  สร้างความเข้าใจใน
การเรียนในรายวิชาได้  มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาวิชาทั้งก่อนและหลังการศึกษา จึงสามารถผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2 ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือมีพัฒนาการที่สูงขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งได้ผลมาจากการสังเกตของอาจารย์ การ
ประเมินตนเอง และการประเมินจากเพื่อนในช้ันเรียนจ านวน 3 ครั้ง ภายหลังการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการ
ใช้สมองเป็นฐาน กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน  เน้นการท างานกลุ่มและใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ได้ท าการทดลอง  ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง  รู้จักการวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม  ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้น ซึ่งคอล์บ 
(Kolb. 1994 : 38)  อธิบายว่าประสบการณ์หมายถึงทุกอย่างที ่มนุษย์ กระท า คิด และรู ้ส ึก รวมถึงการทบทวน 
(Reflection) ลงมือกระท า (Active doing) และบังเกิดผลตามมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผู ้กระท า หรือ
เรียกว่า การเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by doing) ประสบการณ์และมโนทัศน์ของการสะท้อนกลับ และการปฏิบัติ
จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดของบุคคล จากการรับรู้ปรากฏการณ์ที่ เป็นรูปธรรมไปสู่การสร้างความคิดเชิง
นามธรรม พัฒนาจากการปฏิบัติไปสู่การสะท้อนกลับ ท าให้นักศึกษามีการพูดคุยกันมากขึ้น ใช้เหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็น 

2.3 ความสามารถในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้มีความสามารถและผลงานอยู่ในระดบัดี ผลจากการประเมินของ
คณะกรรมการที่เป็นอาจารย์ทางการศึกษาปฐมวัยจ านวน 5 ท่าน ทั้งนี้เนื่องมาจากผลงานการปฏิบัติใน โครงงานสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งด าเนินการภายหลังการการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน ใช้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมทั้ง 3 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ี สอดคล้องกับค ากล่าวของวิจารณ์ พานิช (2555: 17-18) 
ที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้สอนจึงต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย หากผู้สอนน ารูปแบบการเรียนรู้
แบบใดแบบหนึ่งไปใช้กับผู้เรียนทุกคนตลอดเวลา อาจท าให้ผู้เรียนบางคนเกิดอาการตายด้านทางสติปัญญา ผู้เรียนควรเป็นผู้
ก าหนดองค์ความรู้ของตนเอง ไม่ใช่น าความรู้ไปใส่และให้ผู้เรียนด าเนินรอยตามผู้สอน โลกยุคใหม่ต้องการผู้เรียนซึ่งมีวินัย มี
พฤติกรรมที่รู้จักยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้ เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ ในสถานการณ์ใด
กระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาจะพัฒนาจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม และจากการปฏิบัติไปสู่การ
สะท้อนกลับผลการปฏิบัติด้วยตนเอง  

จากการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานท่ีมี 5 
ขั้นตอนการเรียนการสอนนั้น ได้พัฒนาทักษะที่ส าคัญส าหรับครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ และ 
ความสามารถในการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้   
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีศึกษาด้านความพึงพอใจและทัศนคติของผู้เรียน หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบการ
ใช้สมองเป็นฐาน 
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2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานหรือด าเนินการวิจัยและพัฒนาจัดท าเป็นคู่มือการ
ใช้ขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานเพื่อการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคน งาน และหน่วยงาน และการติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบ
การใช้สมองเป็นฐานเพื่อประเมินความก้าวหน้า หรือ ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรยีนรู้
ตามขั้นตอนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐานกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้จัดท าเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
วิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมรวมไปถึงพฤติกรรมและช่องทางในการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมว่านักศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบใดบ้าง ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 254 
คน (ระดับความเชื่อมั่น 95 %) พบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีปัญหาในการเข้าใจกิจกรรม
บังคับเมื่อศึกษาช้ันปีที่ 1 โดยช่องทางในการตรวจสอบกิจกรรมคือผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เมื่อตรวจสอบกิจกรรมแล้วมี
ปัญหาว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วไม่ขึ้นในระบบตรวจสอบ และตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรเน้นย้ าให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและหากพบปัญหาในการตรวจสอบ
กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ควรประสานช่องทางอื่นโดยด่วน เช่น อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิชาการกิจการนักศึกษาเพื่อ
ประสานงานช่วยเหลือ รวมไปถึงน าผลการวิจัยไปพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาต่อไป 
ค าส าคัญ: กิจกรรมนักศึกษา, การเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 This research article prepared to analyze performance of student activities of Faculty of Industrial 
Technology Kanchanaburi Rajabhat University. Working by questionnaires, The participation behavior of 
students. Analyze activity participation including behavior and channel for checking activity participation. A 
sample of 254 students, Students of Faculty of Industrial Technology Kanchanaburi Rajabhat University (95 
% confidence level), found that students cooperate in activities as well. Having trouble to understanding 
the compulsory activities” in 1st year. University website is frequently used for checking activity participation. 
Problem that when students check activity participation in university website but activity not showing. 
Students check activity participation at least once in a semester. Researcher suggested that student should 
check activity participation at least once in a month if there is a problem that student can’t access the 
website should contact teacher/advisor or staff to help. If you interested in this research article result you 
can bring this result continued to find prevention guidelines and to solves problem in student activity 
participation              
Keywords: Student Activities, Operational Efficiency 
 

 
 
 
 
 
บทน า 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ว่าด้วยเรื่องประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับ
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คุณภาพบัณฑิตซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป มหาวิทยาลั ยจึงวางข้อก าหนด
เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา การขอรับและอนุมัติ
ปริญญาบัตรไว้ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ , กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ, กิจกรรมกีฬา, กิจกรรมไหว้ครู, กิจกรรมชมรม ทั้งนี้ได้มีการ
ก าหนดแบ่งตามความเหมาะสมของกิจกรรมตามชั้นปีของนักศึกษา 

กิจกรรมของนักศึกษาตามประกาศแบ่งเป็นกิจกรรมบังคับ, กิจกรรมเลือก, กิจกรรมซ่อมเสริมและกิจกรรมเสริม โดย
แต่ละกิจกรรมมีผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตรและ
ระดับวิชาเอก ซึ่งการด าเนินงานจะมีระบบในการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในแต่ละปี เช่น ปี 1 
มีกิจกรรมบังคับ จ านวน 6 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมกีฬาภาย กิจกรรมน้องใหม่และมี
กิจกรรมเลือกที่ต้องเข้าร่วมนอกเหนือจากกิจกรรมบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ในแต่ละปีการกสรศึกษาหากเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบหรือเข้าร่วมกิจกรรมบังคับแต่ไม่ผ่าน (F) ต้องด าเนินการยื่นขอซ่อมกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอีกครั้งในปี
การศึกษาต่อไป หากนักศึกษากิจกรรมไม่ครบตามประกาศข้างต้นจะส่งผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา  

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าบ่อยครั้งที่นักศึกษามาปรึกษาเรื่องไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบตามที่ก าหนดในประกาศข้างต้น อีกทั้งลงทะเบียนซ่อมเสริมในกิจกรรมบังคับไม่ทันเวลาที่ก าหนดท าให้นักศึกษาเสีย
โอกาสในการแก้ไขปัญหา จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงพิจารณาด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
ทราบปัญหาหรือปัจจัยที่กิจกรรมไม่ครบตามก าหนดในประกาศข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ส าเร็จการศึกษา และน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ปั จจุบัน อีกทั้งส่งผลให้มีการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 2. ก าหนดและติดตามข้อมูลนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 - 2560 

3. ก าหนดประชากร, กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. สร้างแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของปัญหาด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยด าเนินการดังนี้ 
  4.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีในการสร้างแบบสอบถาม 

  4.2 สร้างประเด็นประเด็นค าถาม และข้อค าถาม ประกอบด้วย 6 ตอน ดังต่อไปนี้ 
     ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ สาขาวิชา/วิชาเอก, ช้ันปี  
     ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมใน 1 ปี 
การศึกษาแบ่งเป็นกิจกรรมระดับหลักสูตร, ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  
     ตอนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เช่น กิจกรรม
บังคับ, กิจกรรมเลือก, กิจกรรมซ่อมเสริมรวมไปถึงการตรวจสอบกิจกรรมด้วยตนเอง    
     ตอนท่ี 4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ครบ, ไม่ครบ, ไม่ทราบ 

     ตอนท่ี 5 พฤติกรรมการปรึกษาอาจารย์ในหลักสูตรเกี่ยวกับด้านกิจกรรม เช่น จ านวนครั้งในการ
สอบถามอาจารย์ในหลักสูตรเกี่ยวกับการผ่าน/ไม่ผ่านกิจกรรม 

     ตอนที่ 6 ปัญหาที่พบเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่ทั่วถึง, ระหว่าง
กิจกรรมไม่ทราบขั้นตอน, หลังจบกิจกรรมต้องตรวจสอบท่ีไหนและต้องด าเนินการอย่างไรเมื่อไม่ผ่านกิจกรรม 

   4.3 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

   4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความหมาะสม 

 5. ประเมินผล และสรุปผลการประเมินแบบสอบถามด้านกิจกรรมนักศึกษา 

 6. วิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 402 

 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

แนวทางแก้ไขเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิเคราะห์ผลการประเมินด้านกิจกรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2557 – 2560

จ านวน 251 คน
(ระดับความเชื่อมม่ัน ร ้อยละ 95)

แบบสอบถาม
ด้านกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
เนื่องจากผ่านกิจกรรมไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด

           ปัญหา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เร ื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

ลงว ันที่ 20 มีนาคม 2557

กิจกรรม

กิจกรรม
เลือก

กิจกรรม
บังคับ

Future research

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 - นักศึกษา ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 – 2560 จ านวน 671 คน ซึ่งพิจารณากลุ่มตัวอย่างจ านวน 251 คน โดยใช้ทฤษฎีก าหนดกลุ่มตัวอย่างของทา
โร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 - ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัญหาและสาเหตุที่ท าให้นักศึกษากิจกรรมไม่ครบตามประกาศ 

 - ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางแก้ไขปัญหานักศึกษากิจกรรมไม่ครบตามประกาศ 

 - สถานท่ีท าการวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
      ระยะเวลาการท าวิจัย 

  มกราคม – พฤศจิกายน 2561 
  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2560 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องกล ร้อยละ 8.27 (21 คน), นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ร้อย
ละ 22.44 (57 คน), นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ร้อยละ 5.51 (14 
คน), หลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคาร ร้อยละ 18.90 (48 คน) และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ร้อยละ 44.88 (114 
คน) เมื่อพิจารณาช้ันปีพบว่า เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รหัส57) (61 คน), ช้ันปีท่ี 3 (รหัส58) (119 คน), ช้ันปีท่ี 2 (รหัส59) (45 
คน), ช้ันปีที่ 1 (รหัส60) (21 คน) และไม่ระบุช้ันปี (8 คน) โดยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาสามารถแสดงรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี ้
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Chart Title

1 2 3 4 5

Chart Title

1

2

3

4

5

8.27 %

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกล

22.44 %

5.51 %

18.90 %

44.88 %

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

นักศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคาร

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ไม่ระบุ
3.15

ชั้นปีที่ 4
24.02 %

ชั้นปีที่ 3
46.85 %

ชั้นปีที่ 2
17.72 %

ชั้นปีที่ 1
8.27 %

ผู้ประเมิน

 
ภาพที่ 2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 254 คน มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ภายใน 1 ปี
การศึกษา ดังนี้ เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ร้อยละ 1.57 (4 คน), เข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง ร้อยละ 5.12 (13 คน), เข้าร่วมกิจกรรม 
3 ครั้ง ร้อยละ 12.60 (32 คน), เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 76.38 (194 คน) และไม่ทราบว่าเข้าร่วม
กิจกรรมไปกี่ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.33 (11 คน) 
 มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 1 ปีการศึกษา ดังนี้ เข้าร่วมกิจกรรม 2 
ครั้ง ร้อยละ 7.87 (20 คน), เข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง ร้อยละ 15.75 (40 คน), เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 
68.90 (175 คน) และไม่ทราบว่าเข้าร่วมกิจกรรมไปกี่ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.48 (19 คน)  

มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมระดบัหลกัสูตรหรือวิชาเอก ภายใน 1 ปีการศึกษา ดังนี้ เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ร้อย
ละ 1.18 (3 คน), เข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง ร้อยละ 10.24 (26 คน), เข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง ร้อยละ 5.51 (14 คน), เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 3 ครั้งข้ึนไป ร้อยละ 75.20 (191 คน) และไม่ทราบว่าเข้าร่วมกิจกรรมไปกี่ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.87 (20 คน) 
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1 คร้ัง 1.18 %

2 คร้ัง 10.24 %

3 คร้ัง 5.51 %

> 3 คร้ัง 75.20 %

ไม่ทราบ 7.87 %

1 คร้ัง 0.00 %

2 คร้ัง 7.87 %

3 คร้ัง 15.75 %

> 3 คร้ัง 68.90 %

ไม่ทราบ 7.48 %

1 คร้ัง 1.57 %

2 คร้ัง 5.12 %

3 คร้ัง 12.60 %

> 3 คร้ัง 76.38 %

ไม่ทราบ 4.33 %

 
ภาพที่ 3 พฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม 

  
การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 

 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 คน มีการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ดังนี้ 
ความเข้าใจต่อกิจกรรมบังคับเมื่อศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี 1 มีความเข้าใจถูกต้อง ร้อยละ 12.20 (31 คน), เข้าใจไม่ถูกต้อง ร้อย
ละ 87.80 (223 คน), ความเข้าใจต่อกิจกรรมเลือกเมื่อศึกษาอยู่ระดับช้ันปีท่ี 1 มีความเข้าใจถูกต้อง ร้อยละ 94.88 (241 คน), 
เข้าใจไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.94 (10 คน), ไม่ระบุ ร้อยละ 1.18 (3 คน), ความเข้าใจต่อกิจกรรมบังคับเมื่อศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี 
2 มีความเข้าใจถูกต้อง ร้อยละ 77.17 (196 คน), เข้าใจไม่ถูกต้อง ร้อยละ 22.83 (58 คน), ความเข้าใจต่อกิจกรรมเลือกเมื่อ
ศึกษาอยู่ระดับช้ันปีที่ 2 มีความเข้าใจถูกต้อง ร้อยละ 49.21 (125 คน), เข้าใจไม่ถูกต้อง ร้อยละ 49.61 (126 คน), ไม่ระบุ 
ร้อยละ 1.18 (3 คน), ความเข้าใจต่อกิจกรรมบังคับเมื่อศึกษาอยู่ระดับช้ันปีท่ี 3 มีความเข้าใจถูกต้อง ร้อยละ 93.31 (237 คน), 
เข้าใจไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.94 (10 คน), ไม่ระบุ 2.75 (7 คน), ความเข้าใจต่อกิจกรรมเลือกเมื่อศึกษาอยู่ระดับช้ันปีท่ี 3 มีความ
เข้าใจถูกต้อง ร้อยละ 68.11 (173 คน), เข้าใจไม่ถูกต้อง ร้อยละ 30.71 (78 คน), ไม่ระบุ ร้อยละ 1.18 (3 คน) ความเข้าใจต่อ
กิจกรรมบังคับเมื่อศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี 4 มีความเข้าใจถูกต้อง ร้อยละ 83.46 (212 คน), เข้าใจไม่ถูกต้อง ร้อยละ 16.54 (42 
คน) 
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ถูกต้อง 93.31 %

ไม่ถูกต้อง 3.94 %

ไม่ระบุ 2.75 %

กิจกรรมบังคับ 
ระดับช้ันปีท่ี 3

กิจกรรมเลือก 
ระดับช้ันปีท่ี 3

ถูกต้อง 68.11 %

ไม่ถูกต้อง 30.71 %

ไม่ระบุ 1.18 %

ถูกต้อง 77.17 %

ไม่ถูกต้อง 22.83 %

ไม่ระบุ 0.00 %

กิจกรรมบังคับ 
ระดับช้ันปีท่ี 2

กิจกรรมเลือก 
ระดับช้ันปีท่ี 2

ถูกต้อง 49.21 %

ไม่ถูกต้อง 49.61 %

ไม่ระบุ 1.18 %

ถูกต้อง 94.88 %

ไม่ถูกต้อง 3.94 %

ไม่ระบุ 1.18 %

กิจกรรมบังคับ 
ระดับช้ันปีท่ี 1

กิจกรรมเลือก 
ระดับช้ันปีท่ี 1

ถูกต้อง 12.20 %

ไม่ถูกต้อง 87.80 %

ไม่ระบุ 0.00 %

ถูกต้อง 83.46 %

ไม่ถูกต้อง 16.54 %

ไม่ระบุ 0.00 %

กิจกรรมบังคับ 
ระดับช้ันปีท่ี 4

 
ภาพที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรุี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2557 
 

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 คน มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ ครบตามประกาศฯ ร้อยละ 62.99 

(160 คน), ไม่ครบตามประกาศฯ ร้อยละ 13.78 (35 คน) และไม่ทราบว่าครบหรือไม่ ร้อยละ 23.23 (59 คน) Chart Title

1 2 3

ไม่ทราบ 23.23 %

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่ครบ 13.78 %

ครบ 62.99 %

 
ภาพที่ 5 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 
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 พฤติกรรมการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 คน มีพฤติกรรมการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ มีการตรวจสอบอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ร้อยละ 14.96 (38 คน), ตรวจสอบอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ร้อยละ 37.01 (94 คน), ตรวจสอบ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 25.98 (66 คน), ตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 5.51 (14 คน), ตรวจสอบ
ทุก 2 – 3 วัน ร้อยละ 4.72 (12 คน), ตรวจสอบทุกวัน ร้อยละ 1.18 (3 คน), ไม่เคยตรวจสอบ ร้อยละ 9.06 (23 คน) และไม่
ระบุว่าเคยมีการตรวจสอบหรือไม่ ร้อยละ 1.57 (4 คน)  

Chart Title

1 2 3 4 5 6 7 8

การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

ที่เข้าร ่วมเรียบร้อยแล้ว

ทุกวัน 1.18 %
2 – 3 วันต่อคร้ัง 4.72 %

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 5.51 %

อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 25.98 % อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 37.01 %

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง14.96 %
ไม่ระบุ 1.57 % ไม่เคยตรวจสอบ 9.06 %

 
ภาพที่ 6 พฤติกรรมการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 ช่องทางในการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม  
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 คน ใช้ช่องทางในการตรวจสอบกิจกรรม ดังนี้ อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 19.21 
(88 คน), เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 48.69 (223 คน), นักวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 17.90 (82 คน), 
เพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน ร้อยละ 13.54 (62 คน) และไม่เคยตรวจสอบช่องทางไหนเลย ร้อยละ 0.66 (3 คน)  ทั้งนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 
 

 
ภาพที่ 7 ช่องทางในการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 ปัญหาท่ีพบเมื่อตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 254 คน มีปัญหาเมื่อด าเนินการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 
ไม่ได้ ร้อยละ 25 (140 คน), ไม่ผ่านกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมไปแล้ว ร้อยละ 16.61  (93 คน), ไม่ทราบว่าสามารถตรวจสอบผ่าน
ช่องทางใดได้บ้าง ร้อยละ 2.68 (15 คน), ไม่ทราบว่าต้องไปติดต่อผู้ใด ร้อยละ 5.00 (28 คน), ไม่พบนักวิชาการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสอบถามเรื่องการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 1.43 (8 คน), กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมไป
แล้วแต่ไม่ขึ้นในระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 32.50 (182 คน), กิจกรรมไม่ครบตามประกาศฯ ร้อยละ 11.25 
(63 คน), ไม่ทราบว่าต้องตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 4.11 (23 คน) และอื่น ๆ โดยระบุว่าใบรายช่ือการเข้ าร่วม
กิจกรรมสูญหาย ร้อยละ 1.43 (8 คน) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

 
ภาพที่ 8 ปัญหาที่พบเมื่อตรวจสอบการเข้าร่วมกจิกรรม 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากกว่า 3 ครั้ง ข้ึนไป ในทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยฯ, ระดับคณะ และ ระดับ
หลักสูตร/วิชาเอก ร้อยละ 76.38, 68.90 และ 75.20 ตามล าดับ และมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยสุด 1 ครั้ง
ตลอดเวลา 1 ปีการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยฯ, ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร/วิชาเอกร้อยละ 1.57, 0.00 และ 1.18 
ตามล าดับ จึงสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ข้อสังเกตในส่วนของผู้ตอบไม่ทราบว่าเข้าร่วมกิจกรรมไปกี่ครั้งใน 1 ปีการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยฯ, ระดับ
คณะ และ ระดับหลักสูตร/วิชาเอกมีจ านวนร้อยละ 4.33, 7.48 และ 7.87 ตามล าดับ นั้น ควรมีการติดตามในระดับปฏิบัตกิาร
ให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจาก การเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็น 1 ในข้อก าหนดที่ส่งผลให้ส าเร็จการศึกษาตามประกาศฯ 

ด้านการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจต่อกิจกรรม
บังคับถูกต้องในประกาศฯ ตามระดับช้ันปีที่ 1 – 4 ร้อยละ 12.20, 77.17, 93.31 และ 83.46 ตามล าดับ และ มีความเข้าใจ
ต่อกิจกรรมเลือกถูกต้องในประกาศฯ ตามระดับช้ันปีที่ 1 – 4 ร้อยละ 94.88, 49.21 และ 68.11 ตามล าดับ (ความเข้าใจใน
กิจกรรมเลือกในปีท่ี 4 ไม่ได้น ามาใช้ในแบบสอบถาม) โดยมีข้อสังเกตดังนี้ คือ ความเข้าใจด้านกิจกรรมบังคับเมื่อศึกษาช้ันปีที่ 
1 ไม่เข้าใจในกิจกรรมบังคับ อาจมาจากความสับสนเมื่อกิจกรรมในระดับหลักสูตรและคณะฯ มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมบังคับ
ของหลักสูตรและคณะฯ เช่น ศึกษาดูงานหรือปฐมนิเทศระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ซึ่งไม่ได้เป็นกิจกรรมบังคับตาม
ประกาศฯ (กิจกรรมบังคับตามประกาศ ของปี 1 มี 6 กิจกรรม ดังนี้ 1.ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 2.ปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับคณะ 3.ไหว้ครู(มหาวิทยาลัย) 4.กีฬาน้องใหม่ (กีฬาเฟรชช่ี)         5.กีฬาภายใน 6.ชมรม)  
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เมื่อสอบถามด้านผลการเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 พบว่าครบ ร้อยละ 62.99 และไม่ครบ ร้อยละ 13.78 
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตคือผู้ที่ไม่ทราบมีจ านวนถึง ร้อยละ 23.23 ทั้งนี้เป็นการตรวจสอบด้วยตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามเนื่องจาก
เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามไปถึงปัญหาที่พบเมื่อตรวจสอบกิจกรรม มีผู้ตอบว่า “กิจกรรมไม่ครบตามประกาศฯ” ร้อยละ 11.25 
นั้นสามารถสรุปได้ว่าผู้ที่ไม่ทราบว่าครบตามประกาศหรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วอาจท าให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบเพิ่มขึ้น
อีก ควรน าปัญหาด้านการตรวจสอบไม่ถูกต้องไปหรือที่อาจส่งผลผิดพลาดไปเสนอแนะในแนวทางระดับปฏิบัติการต่อไป 

ด้านพฤติกรรมการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม มีความถี่สูงสุดคือตรวจสอบอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
(ร้อยละ 37.01) รองลงมาคืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 25.98) และ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 14.96) 
ทั้งนี้ การตรวจสอบน้อยที่สุด คือทุกวัน (ร้อยละ 1.18) รองลงมาคือ ไม่ระบุ (ร้อยละ 1.57) และ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
(ร้อยละ 5.51) หากมองจากสภาพปัญหานี้ พฤติกรรมการตรวจสอบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้งอาจนานเกินไปควรมีกระบวนการ
ติดตามและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการตรวจสอบกิจกรรม ให้มีการตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ให้มาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีจุดสังเกตคือ ไม่เคยตรวจสอบ ร้อยละ 9.06 ซึ่งอาจส่งผลให้กิจกรรมไม่ครบตามประกาศได้มากกว่าอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ช่องทางในการตรวจสอบกิจกรรม 3 อันดับแรก คือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 48.69), อาจารย์/อาจารย์ที่
ปรึกษา (ร้อยละ 19.21) และ นักวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 17.90) และช่องทางที่ตรวจสอบน้อยท่ีสุดคือ 
ไม่เคยตรวจสอบ (ร้อยละ 0.66) รองลงมาคือ เพื่อที่เข้าร่วมในกิจกรรมเดียวกัน (ร้อยละ 13.54) เมื่อดูจากช่องทางในการ
ตรวจสอบแล้ว ช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเป็นช่องทางที่เข้าสะดวกที่สุดและสามารถตรวจสอบได้ทุกท่ีทุกเวลา แต่ข้อสังเกต
คือ ตรวจสอบกับเพ่ือนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดที่อาจไม่เหมือนเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมเดียวกันก็
ได้ เนื่องจาก ในบางกิจกรรมการลงนามเข้าร่วมอาจไม่ใ ช่ข้อก าหนดในกิจกรรมนั้น ๆ อาจมีกิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ 
“ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” กิจกรรมนั้นด้วย จึงควรเน้นย้ าให้มีการตรวจสอบทางเว็บไซต์และอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษารวมไปถึง
นักวิชาการคณะฯ ให้มากยิ่งข้ึน 

เมื่อมองปัญหาในการตรวจสอบกิจกรรม 3 อันดับแรกพบว่า กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมไปแล้วไม่ขึ้นในระบบ (ร้อยละ 
32.50) รองลงมาคือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เข้าไม่ได้ (ร้อยละ 25.00) และ ไม่ผ่านกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม (ร้อยละ 16.61)  
ปัญหาที่พบน้อยที่สุดคือ ไม่พบนักวิชาการคณะฯ เพื่อสอบถามเรื่องการตรวจสอบกิจกรรม (ร้อยละ 1.43) และ  ใบรายช่ือการ
เข้าร่วมกิจกรรมสูญหาย (ร้อยละ 1.43) ข้อสังเกตส าหรับกิจกรรมเมื่อเข้าร่วมไปแล้วแต่กิจกรรมไม่ขึ้นอาจมาจากรายช่ือตก
ห ล่ น ท า ใ ห้ ไ ม่ ไ ด้ ก ร อก ร า ย ช่ื อ เ ข้ า ร ะ บ บห รื อ ม า ช่ ว ย เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมแ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ล ง น าม เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รม  
เป็นต้น ทั้งนี้จะไม่เหมือนกับกรณี ไม่ผ่านกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม กรณีนี้ในระบบจะขึ้นเป็น “F” มาจากการท ากิจกรรมไม่ครบ
หรือลงนามไม่ครบตามก าหนด เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 กรณีหากเป็นกิจกรรมบังคับจะส่งผลให้ต้องลงซ่อมกิจกรรมตามประกาศของ
แต่ละกิจกรรม และช่วงหลังจากการประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมจะมีเวลาให้มาแก้ไขความถูกต้อง ภายใน 7 วันนับจากวัน
ประกาศสรุปผลการเข้าร่วม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. นักวิชาการฯ ควรเน้นย้ านักศึกษาหากเกิดเหตุการณ์เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมไม่ได้ให้รีบ
ตรวจสอบช่องทางอื่นโดยด่วน เช่น อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา, นักวิชาการฯ เพื่อประสานงานในการตรวจสอบและติดตาม
แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ตรวจสอบกิจกรรม 

 2. นักวิชาการฯ ควรเน้นย้ าให้นักศึกษาตรวจสอบกิจกรรมด้วยตนเองในระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบว่าขาดกิจกรรมใดหรือไม่ หากพบว่ากิจกรรมไม่ครบให้นักศึกษารีบประสานงานมายังนักวิชาการฯ เพื่อตรวจสอบอีก
ครั้งและให้ค าแนะน าว่ามีกิจกรรมใดสามารถเข้าทดแทนได้บ้าง 

 3. นักวิชาการฯ ควรมีรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคลว่าในภาคการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมครบตามประกาศฯหรือไม่ เพื่อเป็นการติดตามและแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา
ด าเนินการเตรียมตัวซ่อมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มในภาคการศึกษาถัดไป 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การออกแบบระบบติดตามตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
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 2. น าผลการวิจัยไปศึกษาต่อเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกิจกรรมนักศึกษาไม่ครบตามประกาศฯ อัน
เป็นผลท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่ม
ย่อย กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบ
บันทึกความรู้จากเรื่องเล่า และการสนทนากลุ่มย่อย โดยด าเนินการวิจัยด้วย เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มยอ่ย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ความรู้ คือ องค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 14 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การได้งานท าของบัณฑิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ผลที่เกิดกับนักศึกษา การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 2) คน เป็น
กลไกที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการสร้างการใช้ความรู้ตามกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่น าไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดย
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ท าหน้าที่เป็นก าหนดเป้าหมายและจัดบรรยากาศบริหารงานแบบภายในองค์กร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ี ท าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้ หาสร้าง 
แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย และคุณอ านวย ท าหน้าที่ ผู้ที่จะต้องอ านวยการ ให้เกิดการด าเนินการ
จัดการความรู้ และ 3) กระบวนการ เป็นวิธีการในการท า ประกันคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่ม
ย่อย สามารถดึงเหนียวน าความรู้ภายในตัวบุคคล ที่ได้รับจากการบอกเล่าไปใช้ จนเกิดการหนุนเวียนของความรู้ หมุนเวียน
ความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร และการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคเล่าเรื่องและ
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ , เทคนิคการเล่าเรื่อง , กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to paraphrase the knowledge of quality assurance internal 
education.  Of the development of quality education.  Chandrakasem Rajabhat University – Chainat.  Using 
the technique of storytelling and Buzz Group a sample was selected from Personnel Operator and 
Administrators. The sample consisted of 20 People Purposive Sampling The employed research instrument 
was a record of knowledge from the storytelling.  In addition, Buzz Group the research conducted by 
storytelling. In addition, Buzz Group Data were analyzed using content analysis  
Research findings were as follows: knowledge of quality assurance internal education. Of the development 
of quality education.  Chandrakasem Rajabhat University –  Chainat.  There are three components.  1) 
Knowledge is knowledge of internal quality assurance. Course Level It consists of 14 indicators. Curriculum 
management as Thai Qualifications Framework for Higher Education, Employment of graduates or graduates 
receiving Student Promotion and Development Student Achievement Management and Teacher 
Development quality teachers The result of the teacher.  Course content The system of teaching the 
teaching process.  Assess learners Performance, of course as Thai Qualifications Framework for Higher 
Education and support learning 2) person A key mechanism that causes the creation of a knowledge-based 
processes and activities.  Leading to organizational goals.  It consists of executives.  Serves as a target and 
Atmospheric Administration, a professor of corporate responsibility indicators.  Worker Person responsible 
for the pointer Serve as knowledgeable (Explicit Knowledge) and have the knowledge to build a knowledge 
to work to achieve your goals and your guests will be served on the director.  To implement knowledge 
management and 3)  Process is the way to do quality assurance.  Using the technique of storytelling and 
discussion groups. Can pull the sticky, bring the knowledge within the person. To be used to tell. And the 
backing circulation of knowledge. Reciprocal knowledge is mutual within the organization. And the creation 
of new knowledge from the process of exchanging knowledge through narrative techniques and small group 
discussion. 
Keywords: Knowledge management, storytelling, Buzz Group 
 
บทน า 
  การแข่งขันด้านความรู้เกิดขึ้นจริง หลังจากโลกวิวัฒน์การความรู้ของมนุษย์ ในสังคมของฐานความรู้ (Knowledge Best) 
การวิวัฒน์การของความรู้เกิดขึ้น โดยที่คนในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ 
เทคโนโลยี การตลาด และความต้องการของลูกค้า และคู่แข่ง เป็นต้น การใช้วิธีการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ อย่างเดียวไม่
สามารถท่ีอาจก้าวตามโลกไม่ทัน จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถท าให้บุคลากรได้ใช้ความรู้
ที่ต้องการ ตอบสนองต่อความต้องการ พร้อมท้ังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร ส าหรับองค์กรองค์ประกอบหลักและที่
ส าคัญของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) โดย คน ถือว่าเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุด ในการเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยี (Technology) 
เป็นเครื่องมือ (Tool) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ความรู้สามารถ จัดเก็บ ค้นหา และแลกเปลี่ยนความรู้ น าไปไปใช้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น 
“กระบวนการความรู้” การบริหารจัดการความรู้เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการความรู้ โดยทั้ง 3 ส่วน คือ คน เทคโนโลยี กระบวนการความรู้ เช่ือมโยงและ บูรณา
การได้อย่างสมดุล (2549 : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ : 7-8) 
 การน าความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรตัวบุคคลที่ด าเนินกิจกรรม ผ่านกระบวนการวิเคราะหส์ังเคราะห์ ดึงความรู้ออกมา จน
ออกมาเป็นองค์ความรู้ เช่น การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนส าคัญและต้องใช้กระบวนการ การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) เข้าไปมีส่วนการพัฒนางาน และท าให้องค์กรพัฒนาองค์ความรู้ที่ตรงตามเป้าหมาย 
นโยบาย วิสัยทัศน์ ในแต่ละบริบทของหน่วยงานมากที่สุด ในประเด็นของผู้วิจัยท าการ เสนอรูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยใช้รูปแบบของการจัดการความรู้ เพื่อใช้ในพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาองค์ความรู้ ในการใช้
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เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จากบริบทการพัฒนาการความรู้ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ซึ่ง
ประกอบด้วย การพัฒนาคน การพัฒนางาน และการพัฒนาองค์กร นั้น 

จากข้างต้นดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่ น าเครื่องมือและเทคนิคส าหรับการจัดการความรู้ เพื่อส าหรับการจัดการความรู้ และ
การน าเสนอรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ของกลุ่ ม
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อให้เกิดและสร้างความรู้ และเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อถอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     1.1 ประชากร คือ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ 
ที่ได้รับผิดชอบเป็นผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้ จ านวน 20 คน ซึ่งการได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมีคุณสมบัติแบ่งดังนี้ 
  1.2.1 ผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งที่เป็นผู้ก ากับตัวบ่ง ช้ี ผู้จัดเก็บหลักฐาน
ตามตัวบ่งช้ี รายงานผลการด าเนินงาน 

  1.2.2 ผู้ที่ประจ าตัวบ่งช้ีหรือผู้ร่วมรับผิดชอบตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพการศึกษา  
  1.2.3 เป็นผู้ที่มีความสมัครใจ ให้ความร่วมในการจัดท ากระบวนการ ถอดความรู้ ด้านการพัฒนาประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคการ
เล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
     2.1. แบบบันทึกความรู้จากเรื่องเล่า เป็นบันทึกการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้น เพื่อถอดความรู้ เมื่อน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ (ผู้วิจัยให้ความส าคัญว่าเป็นผู้ร่วมวิจัย) โดยการพัฒนาข้อค าถาม โดยปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการความรู้ รวมจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้องของเนื้อหา 

  2.1.1 แบบบันทึกความรู้จากเรื่องเล่า เป็นแบบส าหรับเพื่อใช้ใช้ในถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร โดยการด าเนินกิจกรรมประชุมกลุ่มสนทนาย่อยๆ และจากการเล่าเรื่อง ความรู้ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจารณ์พร้อมทั้งวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยว และน าข้อมูลไปสร้างเป็นข้อค าถามการ
วิจัย ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ บุลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -
ชัยนาท  
  2.1.2 สังเคราะห์ผลการวิเคราะห์เนื้อหา จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 มาสร้างข้อค าถามการถอดความรู้ จากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
ระดับหลักสูตร  
  2.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกความรู้จากเรื่องเล่า ก่อนน าไปใช้จริง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์โครงสร้างและความตรงของเนื้อหา ความชัดเจนในการใช้ภาษาสื่อความหมาย โดยการด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  2.1.4 ปรับปรุงการแบบบันทึกความรู้จากเรื่องเล่า พร้อมน าแบบบันทึกความรู้จากเรื่องเล่าที่ได้รับการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 
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  2.1.5 วิเคราะห์ประเด็นความรู้ สรุปประเด็นต่าง และจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
และจัดท าผลจากการถอดความรู้ดังกล่าว ของทุกท่านมาด าเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและ
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อถอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย โดยเช่ือมโยงเป็นภาพรวม
ของผลการวิเคราะห์ 
     2.2. กระดาษแผ่นผลิก (Flip Chart) เพื่อจดบันทึกในขณะประชุมร่วมกับบุคลากรภายในองค์กร 

 3. น าเสนอองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ การน าเสนอการจัดการความรู้ มีรายละเอียด ดังน้ี 

  3.2.1 ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ หลังการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและ
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพื่อตรวจสอบตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์และความสอดคลุมของค าถาม และข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบมีความถูกต้อง
และชัดเจนขึ้นตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง  
  3.2.2 ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ หลังการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและ
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อค้นพบที่เกิดขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้ โดยเป็นผู้
ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ 

  3.2.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีปรับรายละเอียดในด้าน
ขั้นตอนการจัดการความรู้และองค์ประกอบจัดการความรู้สึกให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนมากท่ีสุด 

  3.2.4 ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ หลังการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและ
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย โดยน าเสนอในลักษณะแผนภาพและค าอธิบาย เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     4.1 การเก็บข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาการด าเนินการ อย่างน้อยประมาณ 10 เดือน โดยด าเนินการจัดการ
ประชุมแบบสนทนากลุ่มย่อยๆ ซึ่งมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 การเตรียมการจัดการประชุมแบบสนทนากลุ่มย่อยๆ มีดังนี้ 
  การจัดท าเอกสารประกอบการเล่าเรื่องและกิจกรรมกลุ่มสนทนากลุ่มย่อย (Buzz Group) เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบและก่อนการจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อถอดความรู้ด้านการพัฒนา
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้
เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 

  4.2.2 การเริ่มด าเนินการจัดการความรู้และถอดความรู้ มีดังน้ี 

   1) ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อช้ีแจ้งการจัดท า การจัดการความรู้ และถอดความรู้ 
   2) แบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 2-3 คน             ที่
รับผิดชอบตัวบ่งช้ีที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อด าเนินการขึ้นตอนของการจัดการความรู้และถอดความรู้ 
   3) ด าเนินการตามขั้นตอนของการประชุมกลุ่มสนทนากลุ่มย่อย โดยการช้ีแจงประเด็น การบ่งช้ี
ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสนทนากลุ่มย่อย ได้เห็นภาพของการจัดการความรู้ และประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญเนื่องจาก การจะสร้างความรู้หรือการถอดความรู้ ของตัวบุคคลาโดยใช้เทคนิค
กระบวนการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตัวบุคคล และจะต้องใช้กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ควบคู่ด้วย 

     4.2. การตรวจสอบการเก็บข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาการด าเนินการ อย่างน้อยประมาณ 15 วัน โดยการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 วิเคราะห์ประเด็นความรู้ สรุปประเด็นต่าง และจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
และจัดท าผลจากการถอดความรู้ดังกล่าว ของทุกท่านมาด าเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและ
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กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อถอดความรู้ด้านการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) กล่าวคือ อ่านข้อมูลให้ได้เนื้อหา (ความหมาย) แยกแยะ 
และจัดกลุ่มความหมาย หาแบบแผน เช่ือมโยงแบบแผนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความสัมพันธ์หรือแก่นของเรื่องและ
ค าถามได้ชัดเจน ซึ่งในที่นี้แก่นเรื่องคือ ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อน าไปสู่การถอดองค์
ความรู้ และการใช้ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสทนากลุ่มย่อย 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย (conceptual framework) งานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง 
และกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 

 
 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

    1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยในครั้งน้ี ดังนี้ 
1.1 ประชากร คือ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย

วิชาการ ที่ได้รับผิดชอบเป็นผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งช้ี จ านวน 15 คน ซึ่งการได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมีคุณสมบัติแบ่งดังนี้ 

 1.2.1 ผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งที่เป็นผู้ก ากับตัวบ่งช้ี           ผู้
จัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งช้ี รายงานผลการด าเนินงาน 

 1.2.2 ผู้ที่ประจ าตัวบ่งช้ีหรือผู้ร่วมรับผิดชอบตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.2.3 เป็นผู้ที่มีความสมัครใจ ให้ความร่วมในการจัดท ากระบวนการถอดความรู้ ด้านการพัฒนา

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนา
กลุ่มย่อย 
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    2. ขอบเขตเนื้อหา 

 2.1 ขอบเขตเนื้อหา ของการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา              พ.ศ. 2557 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ละองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 

  2.1.1 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

  2.1.2 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างาน
หรือประกอบอาชีพอิสระ) 

  2.1.3 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา, ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา, ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  2.1.4 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 

คุณภาพอาจารย์, ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  2.1.5 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของ

รายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

  2.1.6 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2.2 ขั้นตอนการจัดการความรู้ โดยเทคนิคการเล่าเรือ่ง และกิจกรรมสนทนากลุ่มยอ่ย การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
เพื่อพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 2) การสร้าง
และแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4) การประมวล
และกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement) 5) การเข้าถึงความรู้  (Knowledge Access) 6) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 7) การเรียนรู้  (Learning) (Nonaka, I. 1995 The Knowledge-creating company. Harvard 

Business Review, 69(6), 96-104.) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถแบ่งออกเป็นจ านวน 2 ตอน โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ผลจากการถอดความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ผลจากการถอดความรู้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ผลที่ได้จากการน ากระบวนการ การ
จัดการความรู้ ที่ได้จากการวิจัย ส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ คน กระบวนการ และความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 
ระบบ CHE QA EdPEx TQA หรือ AUN QA ก็เน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน การประกัน
คุณภาพการศึกษา นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี “ความรู้” ความรู้ในที่นี้ คือ ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ 
ซึ่งหมายรวมถึง การบริหารหลักสูตร นักศึกษา อาจารย์ พร้อมทั้งการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นวิธีการ หรือขั้นตอน ในการ
ด าเนินงานด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และความรู้ที่น าเสนอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งความรู้ที่ได้จากประสบการณท์ี่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) 
ที่ได้อยู่ในรูปแบบของหนังสือ บทความวิชาการ ถือเป็นประโยชน์ส าหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน 
หรือองค์กร เมื่อองค์กรมีความรู้ในการจัดการ คือ รู้ว่าจะต้องท าอย่างไร จะต้องท าอะไรบ้างท่ีเกิดประโยชน์ในการจัดการ เพื่อ
สร้างคุณค่าของการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และใช้
ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนคิการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 

(K2P Model) 
 
 คน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความรู้ เป็นกลไกท่ีส าคัญ ในการขับเคลื่อนกระบวนการ ขั้นตอน กิจกรรม
การจัดการความรู้ ซึ่งคนในที่นี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การจัดการศึกษา ซึ่งการได้มาของ คน ในที่นี้ จะต้องมีคุณสมบัติ คือ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผู้จัดเก็บหลักฐาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ท้ังหมดจะต้องการมีเรียนรู้ และการท างานร่วมกันเป็นทีม (Work Teams) ซึ่งบุคคล
ที่กล่าวมาข้างต้น ท าหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถจ าแนกบุคคลออกเป็น บุคลากรหรือผู้ให้ข้อมูล ( Knowledge 

Pracititoner, KP) ผู้อ านวยการหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงาน (Chief Knowledge Officer, CKO) และ ผู้จัดการความรู้หรือหัวหน้า
งานพัฒนาคุณภาพ (Knowledge Facilitator , KF) ซึ่งท าหน้าท่ีที่แตกต่างกันออกไปตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ 
 เห็นว่า คน มีความส าคัญและสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการความรู้ เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการ ที่ดึง
ความรู้ฝังลึกอยู่ในตัว หรือในสมอง (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
 กระบวนการ จึงเป็นวิธีการที่จะเชื่อมประสาน ระหว่าง คน และความรู้ เข้าด้วยกัน กระบวนการที่เกิดขึ้น เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พูดคุย บอกเรื่องราว บอกเล่าสิ่งที่ดี หรือแนวทาง การแสดงความคิดเห็น หรือผ่านประสบการณ์
ความรู้ ประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ที่ตนเองได้รับจากประสบการณ์ของตัวเอง ประสบการณ์จากการ
ท างาน เกิดจากการทดลอง การลองผิดลองถูก บอกกล่าวหรือเล่าไปยังอีกคนหนึ่ง เมื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้  มาปรับใช้ ก็ท าให้
อีกคนหนึ่งเกิดความรู้ใหม่ แล้วน ามาบอกต่อ คนท่ีได้ฟังความรู้แล้วน าไปใช้ต่อ และหมุนเวียนกันเป็นวงจรความรู้ภายในตนเอง
ภายในกลุ่ม หรือภายในองค์กร ขยายพื้นที่ออกไปอย่างไม่สิ้นสุด “กระบวนการ” จึงไม่เป็นวิธีการตายตัว ไม่ก าหนดเวลา 
สถานที่ที่แน่นอน แต่จะเป็นกระบวนการก็ต่อ เมื่อองค์ประกอบความตั้งใจระหว่างผู้ให้และผู้รับเป็นส าคัญ โดยกระบวนการที่
น ามาใช้ในการวิจัยนี้ คือ เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 

 กระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้เน้น กระบวนการการ
จัดการความรู้ ขั้นตอน การจัดความรู้ให้เป็นระบบ และ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพราะเนื่องจากกระบวนการที่
จะดึงความรู้ที่ฝังในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาจะต้องผ่านกระบวนการจัดการความรู้ โดยเครื่องมือของการในการดึง
ความรู้ที่ฝังในตัวบุคคล การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เข้ามาช่วยเหนียวน าความรู้ กระบวนการทั้ง
สองขั้นตอนนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
  1. การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) ขั้นตอนของการบ่งช้ีความรู้ ผู้ที่ได้รับการสวมบทบาทใน
การก าหนดทิศทาง ก าหนดจุดหมายในการจัดการความรู้ขององค์กร ใดหรือองค์ก่อนหนึ่ง คือ ผู้อ านวยการ (Chief Knowledge 

 

กระบวนการ Process  

 

คน (Person) 
ความรู้Knowled

รูปแบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิค

การเล่าเร่ือง 

และกิจกรรมสนทนา 

กลุ่มย่อย 

K2P Model 
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Officer, CKO) ในฐานะของผู้บริหารขององค์กร ได้ท าการปรึกษากับ ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Facilitator, KF) ในการก าหนด
เป้าหมายขององค์กรในการจัดการความรู้ขององค์กร ซึ่งการบ่งช้ีความรู้ ขององค์กรแต่ละองค์นั้นมีความแตกต่างกันออกข้ึนอยู่
กับบริบทขององค์กร องค์กรนั้นๆ 

  2. ในขั้นถัดไป กระบวนการการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การสร้าง
และการแสวงหาความรู้นี้ ในงานวิจัยครั้งนี้ ถูกก าหนดประเด็นหรือหัวข้อในการสร้างและการแสวงหาความรู้ไว้แล้ว โดย
ผู้อ านวยการ (Chief Knowledge Officer, CKO) และผู้จัดการความรู้ (Knowledge Facilitator, KF) เพียงแต่คุณอ านวยนั้นจะน าเสนอ
ความรู้ หรือการวาดเป้าหมายในการจัดการความรู้ ขั้นตอนของกระบวนการนี้การสร้างความรู้ อาจจะเกิดจากการแสวงหา
ความรู้ใหม่ การเพิ่มเอกสารให้คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP) ได้ท าการศึกษาจากบทความวิชาการ เพื่อจะได้น าสู่ขั้นตอน
ของกระบวนการจัดการความรู้ต่อไป 

  3. ส่วนที่ส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ ในการวิจัยครั้งนี้ ข้ันตอนการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการความรู้ เนื่องจากความรู้ที่จะดึง
ความรู้จาก คุณกิจ มีความรู้ร้อยละ 90-95 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าคุณกิจ คือผู้จัดการความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ ( Explicit 

Knowledge) และผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง เป้าหมาย ขั้นตอนนี้จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความรู้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะน าเสนอขั้นตอนของกระบวนการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ดังน้ี 

   3.1. ขั้นตอนของการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ของการวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและ
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เข้ามาช่วยในการดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) โดยมีขั้นตอนการที่จะได้ความรู้ออกมา กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย (Buzz Group) บุคลากรขององค์กร มาร่วมการ
ประชุมในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งกลุ่มแบบวงกลม ตั้งแต่ 2 – 15 คน เข้ามารับฟังภารกิจในการจัดการความรู้ โดยคุณ
อ านวย จะท าหน้าที่มอบหมายให้แต่ละการสนทนากลุ่มย่อยแต่ละครั้ง เป้าหมายหลังจากการจัดการความรู้นั้น จะได้ ความรู้
อะไรบ้าง ความรู้ที่ได้นั้นยังไม่สามารถจัดเป็นความรู้ ที่เป็นระบบ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและประมวลความรู้ ซึ่ง
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย สามารถเข้ามาช่วยให้บุคลากร ละภารกิจท่ีท าอยู่บนหน้าโต๊ะท างาน มาสู่การสนทนา ซึ่งบรรยากาศ
ในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ กับคุณอ านวย จะผสานและเชื่อมโยงประเด็นที่จะจัดการความรู้ ออกมาใน
รูปแบบไหน 

  ส าหรับสถานที่ของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย อาจจะเป็นโต๊ะท างานของบุคคลากรคนใดคนหนึ่ง 
หรือมุมพักผ่อนขององค์กรนั้น แต่เมื่อมีการด าเนินการท ากิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ก็จะเป็นเวลาที่บุคลากรภายในองค์กร
จะต้องพักผ่อน บุคลากรจะร่วมกันพูดคุยตามประเด็นที่คุณอ านวย ได้ก าหนดหัวข้อ จากการด าเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 
ผู้จัดการความรู้ ก็ได้ความคิดเห็นประเด็นที่จะน ามาแลกเปลี่ยน ในการด าเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยในครั้งถัดไป และ
น าไปสู่การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง 

   3.2. หลังจากการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ผู้จัดการความรู้ ได้ประเด็นและหัวข้อในการ
พูดคุยในการด าเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยในครั้งถัดไป หลังจากนั้น ผู้จัดการความรู้ จะน าประเด็นเหล่านั้นไปตั้งค าถาม 
เพื่อจะดึงความรู้ที่ฝังในตัวของบุคคลแต่ละคน โดยให้บุคคล เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต ประสบการณ์ที่พบ
เจอ ทั้งจากการท างาน การแสวงหาความรู้ หรือปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบเจอ ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตของตัวเอง 
เมื่อถึงการด าเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยที่จะต้องมีการเล่าเรื่อง คุณอ านวยในฐานะของผู้ที่จะด าเนินการกระบวนการ 
จะต้องจุดประกายความคิด จุดประเด็นค าถาม และเชื่อมโยงประเด็นระหว่างผู้ให้ข้อมูล (บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติงาน) และผู้อ านวยการ การจุดประกายความประเด็นค าถาม จะด าเนิน
ต่อไปเรื่อยๆ ในลักษณะที่ไม่เหมือนกับการถามเพื่อจะหาค าตอบ แต่จะให้ผู้ให้ข้อมูล (ผู้ที่ร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย) เล่า
เรื่องที่เป็นความรู้ของตนเองออก กระบวนการหรือขั้นตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่า เป็นการดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ( Tacit 

Knowledge)  
  4. เมื่อบุคลากรได้ผ่านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบแล้ว ความรู้เหล่านั้นที่ได้จากคุณกิจ จะต้องผ่าน
ขั้นตอนการประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบความรู้ว่า
ความรู้ที่ได้จาก การจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั้น เป็นความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถ
น าไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์ การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ สู่ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่สามารถให้บุคคล 
หรือบุคคลอยู่สามารถน าความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองความรู้น าไปใช้ได้  
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  5. ความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ อาจจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร หนังสือ หรือ
บทความทางวิชาการ และบทความวิชาการออนไลน์ มาท าการจัดกลุ่มหรือแบ่งหมวดหมู่ ของความรู้ยกระดับเพิ่มมากขึ้น และ
อยู่ในการเผยแพร่ได้กว้างขวาง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) อาจเป็นการจัดการความรู้การแบ่งหมวดหมู่ของความรู้ 
เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้ และใช้อย่างมีประโยชน์ 

  6. หลังจากการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ผ่านขั้นตอนของการประมวลและกลั่นกรองความรู้ จัดแบ่ง
หมวดหมู่และการเข้าถึงความรู้ ขั้นตอนถัดไป การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Sharing) ขั้นตอนนี้อาจจัดท าให้
รูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง ผู้จัดการความรู้ จะเป็นผู้เปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของประสบการณ์ และ
การประยุกต์ในการน าไปใช้ และนอกจากคุณอ านวยแล้ว คุณกิจ ก็ยังมีส่วนส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจจะเป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์หลังผ่านการจัดการความรู้ งานของคุณกิจได้ประโยชน์อะไร ผู้อ านวยการ มีส่วนในการสนับสนุนการ
จัดการความรู้อย่างไร ในการเป็นต้นแบบของการจัดการความรู้ขององค์กร 

  7. การเรียนรู้ (Learning) ข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนของการน าผลที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ จนได้
องค์ความรู้ออกมาเป็นรูปแบบของ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) แต่ในการวิจัยในครั้งนี้ ไม่ได้น าเสนอขั้นตอนของการ
เรียนรู้ เพราะเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่ดึงความรู้จากท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
จนเป็น ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มากกว่าการน าผลที่ได้เกิดการเรียนรู้ และเนื่องด้วยเวลาที่กระซับ การเรียนรู้
จะต้องใช้เวลาน าความรู้ไปใช้เป็นเวลานาน แต่อาจน าความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างอ่ืน เช่น การบริหาร
จัดการองค์กรด้านเงินและงบประมาณ เป็นต้น ก็จะได้ผลจากการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็ว  
  จากกระบวนการการจัดการความรู้ เป็นน าความรู้ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ที่ได้รับจากการบอก
เล่าไปใช้ จนเกิดการหนุนเวียนของความรู้ สิ่งนี้จึงเป็นความรู้ที่หมุนเวียนความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร จนเกิดเป็นความรู้
ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดจากความรู้ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ผ่านประสบการณ์เฉพาะบุคคล ความรู้ที่ได้
จากการเรียน การท างาน หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่ตนเองได้รับ ท าซ้ าๆจนเกิดความช านาญ เช่ียวชาญ ซึ่งความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคลทุกคนยอมเป็นความรู้ที่แตกต่างออกไป จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ กระบวนการและองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการวิจัยข้างต้นจึงได้มาซึ่ง องค์ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย โดยองค์ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ หลักการที่ส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) หมุนเวียนกันเป็นเกลี่ยวของความรู้ ซึ่งหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันออกไป จะ
ให้ความส าคัญกับ คน กระบวนการ ความรู้ ดังนี้  
 คน (Person) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความรู้ เป็นกลไลที่ส าคัญ ในการขับเคลื่อนกระบวนการ ขั้นตอน
ต่างๆ ตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งคนตาม
รูปแบบนี้ จะมีหน้าที่ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ผู้อ านวยการ (Chief Knowledge Officer :CKO) ท าหน้าที่ 1) สร้างบรรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ทั้งองค์กร 2) ด าเนินการจัดการสร้างความรู้ 3) สนับสนุนการด าเนินการสร้างความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการ
จัดการความรู้ และการแสวงหาความรู้ นอกจากนี้ความรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้แล้ว หน้าที่การประกันคุณภาพ
การศึกษา มีหน้าที่ใน 1) การก าหนดทิศทางการประเมินผลตนเองของการประกันคุณภาพการศึกษา 2) กระตุ้นให้องค์กรเกิด
การท างานที่มีงานประจ าเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา 3) ก าหนดรูปแบบการประเมินตนเอง 4) ก าหนด
หลักฐานหรือการเพิ่มเติม  
 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator , KF) ท าหน้าที่ด้าน
การจัดการความรู้ 1) สร้างหรือการอ านวยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ 2) 
สร้างแรงกระตุ้น หรือสร้างกระบวนการจัดการความรู้ ให้เกิดขึ้น 3) จัดเก็บข้อมูลหลังจากได้น ามาแลกเปลี่ยนโดยการถอดองค์
ความรู้ วิเคราะห์และการจัดสร้างรูปแบบที่เกิดขึ้น (ขั้นตอนนี้หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการ
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ความรู้ อาจจะต้องใช้) นอกจากหน้าที่ด้านการจัดการความรู้ หน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
รวบรวมหลักฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 ผู้ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน (Knowledge Pracititoner, KP) ในที่นี้หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย 
นักวิชาการ มีหน้าที่ 1)ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่ประเด็นของหัวหน้างานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการ
จัดการความรู้ ด าเนินการ 2) ให้ความร่วมมือต่อกระบวนการจัดการความรู้ โดยการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง
ส าหรับหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จะมีหน้าที่ในการเก็บเอกสาร ร่วมไปถึงเป็นผู้ดูแลตัวบ่งช้ี นอกจากนี้ยังมี
หน้าท่ีในการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้  
 1) คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ท าหน้าที่ให้การก าหนดตัวบ่งช้ีร่วมกับ คุณอ านวย (Knowledge Facilitator, 

KF) ซึ่งการบ่งช้ีความรู้ (Knowledge identification) ความรู้ขององค์กร เพื่อการการจัดท าองค์ความรู้ขององค์กร หลังการปรึกษา
และการพูดคุยกับคุณเอื้อ คุณอ านวยในฐานะของผู้ที่จะต้องอ านวยการ ให้เกิดการด าเนินการจัดการความรู้ ได้เริ่มจากการ
จัดท าการ ซึ่งเริ่มจาก การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) คุณอ านวย ด าเนินการสร้างความรู้
เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้ ซึ่งการสร้างความรู้และการแสวงหาความรู้ จะเป็นพูดถึงความรู้ที่จะได้หลังจากผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ 
 2) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการจัดการความรู้ บุคคลที่จะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 
คือ คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) ซึ่งคุณกิจ เป็นผู้ที่มาจากผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ขั้นตอนนี้ คุณอ านวย (Knowledge 

Facilitator, KF) ซึ่งผู้วิจัยสวมบทบาทในการเป็นคุณอ านวย จะด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ ตามประเด็นค าถาม
สัมภาษณ์เพื่อแยกประเด็นของการจัดการความรู้ ซึ่งขั้นตอนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบจะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรม
สนทนากลุ่มย่อย และใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อให้คุณกิจได้เล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ ที่จะดึงความรู้ฝังลึกอยู่ในตัว หรือใน
สมอง (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ในแต่ละประเด็น หรือ องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่คุณอ านวยก าหนดในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง  
 3) หลักจากการด าเนินกิจกรรมทั้ง กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย และเทคนิคการเล่าเรื่อง ซึ่งคุณอ านวย ได้ประเด็น
ค าตอบและข้อมูล จากความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวของคุณกิจ ขั้นตอนต่อไปคือ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 

Codification and Refinement) คุณอ านวยจะต้องน าความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อน ามาประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจาก คุณกิจ นั้นมีท้ังข้อมูลที่มีความส าคัญมาก และมีความส าคัญลดน้อยลงไป  
 กระบวนการเหล่านี้ เป็นการสังเคราะห์วิธีการ การด าเนินงาน กิจกรรม และขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจากการ
วิจัย โดยเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร และมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ในกระบวนการซึ่งอ้างอิงค า
เรียกว่าจาก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) เพื่อให้เข้าใจและสื่อความหมายได้ชัดเจน  
 เห็นว่า คน มีความส าคัญและสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการความรู้ เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการ ที่ดึง
ความรู้ฝังลึกอยู่ในตัว หรือในสมอง (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากส่วนต่างที่เกี่ยวกับคน 
สามารถบ่งบอกได้ว่า คน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
 กระบวนการ (Process) กระบวนการที่น าเสนอรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิคการเล่า
เรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย (K2P Model) โดยรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิคการเล่า
เรื่องและกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ผู้ที่ท าหน้าท่ีในการน ากระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรทุกคนภายในองค์กร คือ
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ ซึ่งหน้าที่ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องด าเนินการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรในแต่ละองค์ประกอบของการประกันคุณภาพศึกษา 
กระบวนการ จึงเป็นวิธีการที่จะเชื่อมประสาน ระหว่าง คน และความรู้ เข้าด้วยกัน กระบวนการที่เกิดขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน พูดคุย บอกเรื่องราว บอกเล่าสิ่งที่ดี หรือแนวทาง การแสดงความคิดเห็น หรือผ่านประสบการณ์ความรู้ 
ประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ที่ตนเองได้รับจากประสบการณ์ของตัวเอง ประสบการณ์จากการท างาน
เกิดจากการทดลอง การลองผิดลองถูก บอกกล่าวหรือเล่าไปยังอีกคนหนึ่ง เมื่อน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ มาปรับใช้ ก็ท าให้อีกคน
หนึ่งเกิดความรู้ใหม่ แล้วน ามาบอกต่อ คนที่ได้ฟังความรู้แล้วน าไปใช้ต่อ และหมุนเวียนกันเป็นวงจรความรู้ภายในตนเอง
ภายในกลุ่ม หรือภายในองค์กร ขยายพื้นที่ออกไปอย่างไม่สิ้นสุด “กระบวนการ” จึงไม่เป็นวิธีการตายตัวไม่ก าหนดเวลา 
สถานที่ที่แน่นอน แต่จะเป็นกระบวนการก็ต่อ เมื่อองค์ประกอบความตั้งใจระหว่างผู้ให้และผู้รับเป็นส าคัญ โดยกระบวนการที่
น ามาใช้ในการวิจัยนี้ คือ เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนากลุม่ย่อย กระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้เน้น กระบวนการการจัดการความรู้ ขั้นตอน การจัดความรู้ให้เป็นระบบ และ การ
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ประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพราะเนื่องจากกระบวนการที่จะดึงความรู้ที่ฝังในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาจะต้อง
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ โดยเครื่องมือของการในการดึงความรู้ที่ฝังในตัวบุคคล การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรม
สนทนากลุ่มย่อย เข้ามาช่วยเหนียวน าความรู้ จากกระบวนการการจัดการความรู้ เป็นน าความรู้ภายในตัวบุคคล ( Tacit 

Knowledge) ที่ได้รับจากการบอกเล่าไปใช้ จนเกิดการหนุนเวียนของความรู้ สิ่งนี้จึงเป็นความรู้ที่หมุนเวียนความรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในองค์กร จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 ความรู้ (Knowledge) ความรู้ที่เกิดขึ้นตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง
และกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ที่พบคือ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ที่ผ่านการวิเค ราะห์ สังเคราะห์ เกิดจากการ
แลกเปลี่ยน การวิจัยในลักษณะนี้มีการน าไปใช้ในหลายลักษณะ และหลายโอกาส ระหว่างกระบวนการการจัดกิจกรรมสนทนา
กลุ่มย่อย และเทคนิคการเล่าเรื่อง ซึ่งขณะนี้อาจจะยังมิได้ข้อสรูปที่ชัดเจน แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการพูดคุย การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เกิดความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในทางความคิดขึ้น การที่ผู้วิจัยเข้าไปกระตุ้นและให้ข้อมูลด้าน
ต่างๆ สเหมือนผู้วิจัยท าหน้าที่ เป็นผู้จัดท า (Knowledge Forum) ยิ่งท าให้บุคลากรนั้นยิ่งให้ความสนใจกับการด าเนินการจัดการ
ความรู้ มากยิ่งข้ึน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ให้หมุนเวียนขึ้น เมื่อเกิดได้ร่วมกันปฏิบัติ ร่วม
ถอกประเด็น ค าถาม และค าตอบ ก็ยิ่งท าให้บุคลากร นั้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ในการถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล
ออกมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปใช้ในองค์กร ท าให้บรรยากาศภายในองค์กรจากที่มีแต่ความตึงเครียด ลดเบาลง 
หลังจากที่ได้พูดคุยกันมากขึ้น น าปัญหาจากการท างาน ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน จนเกิดการใช้
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยๆ ในการปฏิบัติงานประจ าของบุคลากร หลักสูตร ซึ่งเป็นบรรยกาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่าง
แท้จริง  
 นอกจากการถอดความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและกิจกรรมสนทนา
กลุ่มย่อยๆ ยังได้รับการต่อยอดในการจัดท าโครงการพัฒนาการบริการ ด้านการเงินและพัสดุ ซึ่งใช้เทคนิคของการเล่าเรื่อง ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นเล่าปัญหา หรือแนวคิดกับการท างาน พูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ก็ท าให้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 และไตรมาสที่ 2 มีการปรับลดของในเรื่องการแก้ไขเอกสาร
การเบิกจ่ายงบประมาณ ลดลงจากเดิม นี้อาจจะเป็นผลที่ยังชัดเจน แต่เป็นการใช้ที่ต่อยอดเพื่อประโยชน์ในอนาคต 

 ดังนั้นการศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ ไม่ใช่เพียงแค่ได้องค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติ แนวคิดจากการจัดการความรู้
เท่านั้น ยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในกระบวนการ ซึ่งการน า ไปใช้ในที่นี้มิได้
น าไปใช้เฉพาะประโยชน์จากความรู้ที่ได้เท่านั้น ยังเป็นการต่อยอดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ในอนาคตอีกด้วย  
 คน กระบวนการ และความรู้ จึงเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ ความรู้ที่ฝังในคน 
(Tacit Knowledge) ออกไปจัดการอย่างเป็นระบบ และใช้ความรู้ ที่ผ่านการจัดการอย่างมีระบบ ความรู้ชัดแจ้ง ( Explicit 

Knowledge) หนุมเวียนจนเกิดความรู้ ฝึกลึก(Tacit Knowledge) ออกไปอีกครั้งขยายพื้นที่ ขยายความรู้ในเรื่องนั้น ออกไปอย่างไม่
สิ้นสุดอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ SECI Model ของ Ikujiro Nonaka and Takeuchi (1995. Nonaka and Takeuchi. SECI Model 

สืบค้นจาก http://www.thaiall.com /km/indexo.html เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) เพื่อใช้พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง
เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ท่ีผ่านการจัดการความรู้ เรื่องอื่นๆ ขององค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

  1. ควรเพิ่มหรือหาผู้ที่มาจดรายงานการประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ คุณลิขิต (Note Taker) ผู้ท า
หน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมจัดการความรู้ โดยท าหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ ในตลาดนัดความรู้ ใน Workshop การจัดการความรู้ 
หรือมหกรรมจัดการความรู้ หรือ อาจท าหน้าท่ีเป็นระยะยาวหรือกึ่งถาวร 

  2. ควรจะต้องมีการก าหนดการจัดท ากิจกรรม อย่างชัดเจน เนื่องจากหากผู้วิจัยไม่ก าหนดระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลมีจ านวนที่มากขึ้น เพราะผู้วิจัยจะเสียเวลากับการสังเคราะห์ของข้อมูล และจะต้องน ามาวิเคราะห์แตกให้เป็น
ประเด็นมากยิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังถัดไป 
  1. หากมีผู้น าผลจาการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาองค์กร หรือพัฒนาระบบการท างาน ควรหา
เทคนิคหรือวิธีการแบบใหม่ๆ น าเสนอวิธีการ กระบวนการ ในการดึงความรู้ ถอดความรู้ หรือเหนี่ยวน าความรู้ให้เกิดความรู้
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ใหม่ๆ มีวิธีการใดบ้าง ใครเป็นผู้เหนี่ยวน าความรู้ ดึงความรู้ หรือ ถอดความรู้ และมีกระบวนการใด ไปประยุกต์ใช้และน าผลมา
ท าการเปรียบเทียบ หรืออาจจะพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง 

  2. การวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการขั้นตอน ของการจัดการความรู้  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์บทบาทของสตรีในภาพยนตร์เรื่อง “ฆ่า ไถ่ อ ามหิต” ซึ่งถูกก ากับโดย ริดลีย์ 

สก็อตต์ ในเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้เป็นแม่ที่จะไถ่ตัวบุตรชายจากโจรลักพาตัวแม้ว่าตนเองจะมีอ านาจน้อย  
ความไม่เท่าเทียมกันของอ านาจในเรื่องถูกถ่ายทอดผ่านทางความแตกต่างของตัวละคร เกล หรือแม่ของเด็กท่ีถูกจับไปเรียกค่า
ไถ่ และ เจ พอล เก็ตตี้ ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีแต่กลับไม่ต้องการจ่ายเงินจ านวนมากให้กับโจร  ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่ ามีการเสริม
อ านาจแก่สตรี แสดงให้เห็นถึงการดิ้นรนของเกล แม้ว่าเธอแทบไม่ได้ความช่วยเหลือจาก เจ พอล เก็ตตี้ เลย  นอกจากนี้ เจ 
พอล เก็ตตี้ ยังมีบทบาทดูถูกเกลหรือเพศหญิง โดยไม่ต้องการให้เงินเธอ ไม่ให้อ านาจ ตลอดจนไม่ไว้ใจเธอ และก่อนหน้าน้ีเกล
ยังถูกเจ พอล เก็ตตี้หลอกลวงอีกด้วย  เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริง ผู้เขียนบทความนี้แนะน าว่า
ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องที่แต่งข้ึนเองควรที่จะสามารถให้บทบาทท่ีดีขึ้นแก่ตัวละครเพศหญิงได้ 
ค าส าคัญ: สตรีนิยม, อ านาจ, ภาพยนตร์ 
 

ABSTRACT 
 This article was written to fathom the role of the main female character in the movie, “All the 
Money in the World,” which was directed by Ridley Scott, portraying the effort of powerless mother who 
tries to retrieve her son from the kidnapping. The power inequality was strongly shown in the film, compared 
between Gail, the powerless mother of kidnapped son, and J. Paul Getty, the powerful billionaire, who did 
not need to pay much money to criminal.  This film might be considered as female empowerment, since 
the main female character, Gail, fight to help for her own son, even there was lack of help from J.  Paul 
Getty. The film shows that J. Paul Getty discriminated against Gail by not providing her the money, power, 
and trust.  Earlier, Gail was also deceived by him, too.  Because this film was written based on a true story, 
the authors of this paper suggest that the fictional films must be able to provide a better role for women. 
Keywords: Feminism, Power, Films 
 

บทน า 
ในอดีตความเท่าเทียมกันของชายและหญิงนั้นแตกต่างกันมาก ซึ่งผู้หญิงเคยเดินขบวนเรียกร้องให้ตนมีสิทธ์ิเท่าเทียม

กับเพศชายในการลงคะแนนเสียง การท างาน และจนกระทั่งในปัจจุบัน ประเด็นของสิทธิสตรีได้มุ่งเน้นไปยังสตรีผิวสี และเพศ
ทางเลือด  ส่วนในงานวิชาการของประเทศไทยนั้นช้ีว่า ในปัจจุบันทั้งสองเพศมีความเสมอภาคกันมากขึ้นโดยผู้หญิงไม่จ าเป็น
ค าน าหน้าช่ือว่า “นาง” หลังแต่งงานอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังเห็นว่าผู้ชายมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหาร
มากกว่าผู้หญิง (กมลพร กัลยาณมิตร, 2557) ส าหรับผู้หญิงที่จะได้รับการยอมรับว่าอยู่ในสถานะสูงทางสังคม โฆษณาหรือสื่อ
มักจะบ่งบอกว่าผู้หญิงต้องใช้สินค้ายี่ห้อท่ีมีชื่อเสียง จึงจะยกสถานะของตนให้สูงขึ้นได้ (ภพ สวัสดี และ สิริวรรณ นันทจันทูล , 
2558) 

ในขณะที่สังคมทั่วไปได้รับการยอมรับว่าผู้ชายต้องมีความเป็นผู้น า เข้มแข็ง และมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง แต่ในทาง
กลับกันในสังคมของกลุ่มอีโม (Emo) ผู้ชายนั้นสามารถแสดงออกทางอารมณ์หรือแต่งกายอย่างผู้หญิงได้ (พราว อรุณรังสีเวช 
และ ธนิต พฤกธรา, 2560) ซึ่งในสังคมออนไลน์ท้ังสองเพศที่มีพฤติกรรมการถ่ายภาพตนเอง (Selfie) จะโพสรูปในรูปแบบท่ีท า
ให้ตัวเองดูเป็นเครื่องยั่วยวนทางเพศและยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการอดอาหาร (Cohen, Newton-John, & Slater, 2018) 
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โดยที่บทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทของสตรีในสื่อภาพยนตร์ เรื่อง All the Money in the World (ฆ่า ไถ่ อ ามหิต) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะมารดาที่มีอ านาจน้อยกว่าผู้ชายและยังได้รับการดูถูกจากผู้ชาย ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงบทบาทสตรี
ในสื่อท่ีเคยถูกวิเคราะห์ในอดีต 
 

บทบาทของผู้หญิงใน Motion Picture 
Motion Picture หมายถึงภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ การ์ตูน ตลอดจนภาพยนตร์แอนิเมชัน หนังสือนวนิยายที่ได้

ถูกดัดแปลงน ามาท าเป็นภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง สี่แผ่นดิน ได้น าเสนอบทบาทของผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการให้เป็น ซึ่งแตกต่าง
จากผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน ที่มีปิตาธิปไตย (Patriarchy) ลดน้อยลง (พรสวรรค์ สุวรรณธาดา, 2554) ในภาพยนตร์อินเดียก็
เช่นกันท่ีผู้หญิงท่ัวไปจะมีบทบาททางสังคมน้อยกว่าผู้ชาย แต่เธอจะมีความเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การสูญเสียลูกและสามี (ศุภานิช ค าบุศย์ และ โสภนา ศรีจ าปา, 2558) ส่วนในภาพยนตร์แนวนวนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
Blade Runner (เบลดรันเนอร์) ซึ่งมีตัวละครหญิงท่ีโดดเด่นอยู่ 3 ตัว คือ ราเชวล์ (Rachael), พริส (Pris) และ โซร่า (Zhora) 
โดยตัวละครฝ่ายดีจะไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองและยอมให้ผู้ชายใช้อ านาจกับตนเอง ในทางกลับกันตัวร้ายเพศหญิงจะตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง ใช้ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม (Zeitz, 2016) 

ในด้านรายการโทรทัศน์ท่ีผลิตให้เยาวชนรับชม ผู้หญิงมักจะถูกตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกและเป็นฝ่ายถูกกระท า
ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ (Rousseau, Eggermont, Bels, & Van den Bulck, 2018) ภาพยนตร์แอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนีย์ 
(Disney Princess Movies) ก็เช่นกัน สามารถท าให้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายได้เรียนรู้ว่าการเหมารวมทางเพศ (Gender 
Stereotype) (Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson, & Birkbeck, 2016) โดยภาพยนตร์แอนิเมชันดิสนีย์ก่อนปี ค.ศ. 2009 
ตัวละครหญิงจะมีลักษณะเป็นฝ่ายถูกกระท า (Passive) แต่ในหนังสือการ์ตูน (Comic Book) ซึ่งเป็นสื่อส าหรับผู้ชายกลับมี
ผู้หญิงท่ีเป็นฝ่ายตัดสินใจได้โดยตัวเองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 (พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์, 2559) 
 

บทบาทของผู้หญิงใน Comics 
ในหนังสือการ์ตูน (Comic Book) ซุปเปอร์ฮีโร่ผู้หญงิจากค่ายดีซคีอมิกส ์(DC Comics) จะเป็นฝ่ายตัดสินใจเอง ต่อสู้

ก่อน แก้ปัญหาก่อนผู้ชายและก่อนท่ีผู้ร้ายจะท าเรื่องร้ายแรงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากค่ายมาร์เวลคอมิกส์ (Marvel Comics) ซึ่งค่าย
มาร์เวลคอมิกส์ นี้ซุปเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงจะดูบอบบาง ถูกกระท าก่อนและต้องการความช่วยเหลือจากฝา่ยชาย (Dunne, 2006) ใน
ยุคสมัยหนึ่งบทบาทของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่หญิงอย่างวันเดอร์วูแมน (Wonder Woman) ได้เปลี่ยนไปจากที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่
กลายเป็นคนธรรมดา ที่ต่อสู้ชีวิตในยุคที่สังคมเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในหนังสือการ์ตูนปี ค.ศ.1970 s 
(Matsuuchi, 2012) ถึงแม้ว่าวันเดอร์วูแมน (Wonder Woman) ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของแนวคิดสตรีนิยมได้ดี
ที่สุด แต่อาวุธที่เธอใช้นั้นเป็นแซ่ (Lasso) ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ชายทางเพศ (Lavin, 1998) และในภาพยนตร์
จัสติซ ลีก (Justice League) ปี 2017 บทบาทของเธอได้ถูกวิภาควิจารย์โดยกลุ่มสตรีนิยม เพราะหากไม่มี Batman กระตุ้น 
เธอก็จะเห็นแก่ตัวและไม่น าพลังพิเศษออกมาช่วยเหลือใคร 

ในด้านของส านักพิมพ์มาร์เวลคอมิกส์ ตัวละครเด็กหญิงกระรอก (Squirrel Girl) นั้นซึ่งมีพลังแปลกที่สามารถ
ควบคุมกระรอกและสามารถโค่นล้มธานอส (Thanos) ได้ แต่เธอนั้นกลับไม่ได้เข้าทีมอเวนเจอร์ส (Avengers) เพราะไอรอน
แมน (Iron Man) ไล่เธอกลับไปเรียนหนังสือ (Goodrum, 2014) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อยไม่ได้รับการยอมรับใน
ทีมท่ีผู้ชายมีอ านาจ ในทีมซุปเปอร์ฮีโร่หญิงมาร์เวล ดิวา (Marvel Divas) มีการแสดงให้เห็นว่าตัวละครผู้หญิงท าให้ตนเองเป็น
วัตถุทางเพศ เช่น การยั่วยวน และมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ซ้ าหน้า (Sawyer, 2014)  

ส่วนการ์ตูนในยุคทองแดง (Bronze Age of Comic Books) หรือ ในช่วงสงครามเย็น Isekeije (2010) ได้
เปรียบเทียบบทบาทตัวละครหลักเพศหญิงจากหนังสือการ์ตูนเรื่อง Empire และวอชท์เมน (Watchmen) และพบว่าตัวละคร
ฝ่ายดีมักจะเป็นฝ่ายถูกกระท าและอ่อนแอ ต้องมีผู้ชายคอยช่วยเหลือเสมอ แต่ตัวร้ายจะเป็นฝ่ายที่สามารถตัดสินใจเองได้ สร้าง
ความรุนแรงและเริ่มลงมือกระท าก่อน รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้านบุกรุก (Sexually Active) เช่น ข่มขืนนักโทษ งานวิจัย
ของ Keating (2012) ได้สนับสนุนข้อค้นพบนี้ คือตัวละครหญิงฝ่ายดี ซอวลี่ (Sally) และ ลอรี่ (Laurie) ในเรื่อง วอชท์เมน  
ถึงแม้จะเป็นการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร ่แต่บทบาทของผู้หญิงไม่ได้แตกต่างจากบรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิม (Tradition Sexual 
Norm) น่ันคือ ซอวลี่จะมีใจยึดติดกับผู้ชายถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะเลวและตบตีท าร้ายตนเองก็ตาม ส่วนบทบาทของ ลอรี่เธอ
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ไม่สามารถอยู่เองได้โดยล าพัง จะต้องมีผู้ชายอยู่ด้วยตลอด แม้ว่าจะเลิกกับผู้ชายคนหนึ่งไป เธอก็จะออกจากบ้านและไปหา
ผู้ชายอีกคนทันที (Keating, 2012) 
 

บทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศในสื่อบันเทิง 
ในภาพยนตร์สยองขวัญแนวช าแหละ (Slasher Film) ที่มี นางเอกที่ถูกไล่ล่าโดยฆาตรกรต่อเนื่อง (Final Girl) 

บทบาทของนางเอกเหล่านี้เหมือนบรรทัดฐานทางเพศดั้งเดิม (Gender Norm) และระบบปิตาธิปไตย โดยที่ผู้หญิงมักจะได้
ความช่วยเหลือจากผู้ชายก่อน แต่หลังจากผู้ชายตามทั้งเรื่องแล้ว เธอจึงจะต่อสู้ด้วยความคิด ความสามารถและความแข็งแกร่ง
ของเธอเอง ท าให้ Boer (2014) ตีความว่าเป็นรูปแบบการส่งเสริมพลังและเพื่อการยอมรับสตรี (Female Empowerment) 

ระบบปิตาธิปไตยนี้ สามารถถูกพบในงานวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัวมาตั้งแต่ในอดีต 
เช่น อ านาจของสามี และการท าร้ายภรรยา (Yllo & Straus, 2017) ซึ่งต่อมา ระบบปิตาธิปไตยยังสามารถพบได้ในงาน
วิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานท่ีท างาน การค้า และธุรกิจที่เพศชายมักมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง และผู้หญิงหลาย
คนอาจยอมรับระบบนี้โดยไม่รู้ตัว (Besse, 2018) 

ในงานศึกษาด้านภาพยนตร์ ภาพยนตร์หลายเรื่องที่สลับบทบาทของผู้ชายและผู้หญิง เช่น ภาพยนตร์แอ็คชันที่
ผู้หญิงได้รับบทเป็นตัวเอก (Female Action Heroes) และให้บทบาทของผู้ชายนั้นดูตลกและเป็นฝ่ายถูกกระท า (Bailey, 
2016) ซึ่งภาพยนตร์ชนิดนี้ มักจะมีตัวละครชายเป็นผู้ออกค าสั่ง (Handler) ของตัวละครหญิงท่ีเก่งด้านการต่อสู้ ซึ่งอนุญาตให้
ผู้ชมเพศชายรู้สึกอิน เหมือนเป็นได้ทั้งตัวละครหญิงเองและเป็นผู้ชายที่ควบคุมพวกเธอได้ เช่น ภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าชาร์ลี 
(Charlie’s Angels), กันสลิงเกอร์ เกิร์ล ดอกไม้เพชฌฆาต (Gunslinger Girl), และ ฮิตเกิวล์ (Hit-Girl) เป็นต้น (Kittredge, 
2014) การนี้มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์โทรทัศน์หรือซีรีส์ ท่ีพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการถูก
กระท าหรือท าให้เป็นวัตถุทางเพศ (Objectification) เท่า ๆ กัน (Rousseau, Eggermont, Bels, & Van den Bulck, 2018) 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันภาพยนตร์น าเสนอบทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศมากขึ้น 

ในด้านการเขียนแฟนฟิกเกย์ หรือนิยายที่แต่งโดยสาววาย (Slash or Yaoi Fan Fiction) ซึ่งแฟน ๆ ผู้หญิงจะน าตัว
ละครชายจากภาพยนตร์ การ์ตูน หรือ ดารานักร้องจริง มาเรียบเรียงหรือวาดขึ้นใหม่ให้เป็นเกย์ สาววายเหล่านี้มักจะรู้สึกได้วา่
ตนเองหรือผู้แต่งเรื่องนั้น ๆ สามารถก าหนดชีวิตผู้ชายได้ ผู้ชายจะเป็นวัตถุทางเพศ และเป็นตัวด าเนินเรื่องส าหรับเธอ ซึ่งเธอ
เป็นคนควบคุมท่ีจะก าหนดชีวิตพวกเขาในเรื่องที่แต่งนั้น (Arunrangsiwed, Ounpipat, & Cheachainart, 2018) 

จากการทบทวนวรรณกรรม จะพบได้ว่าการวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อบันเทิงมักเกิดขึ้นในบทความภาษาอังกฤษ แต่งาน
ศึกษาสื่อในประเทศไทยยังพบได้น้อย ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งวิเคราะห์บทบาทของตัวละครด้วยแนวคิดสตรีนิยมโดยเขียนเป็น
ภาษาไทย 

ในส่วนต่อไปจะเป็นบทวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์เรื่อง ฆ่า ไถ่ อ ามหิ ต (All the Money in the 
World) ซึ่งมีตัวเอกในเรื่องคือเกล  เรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ หลานชายของมหาเศรษฐี เจ พอล เก็ตตี้ (J. Paul Getty) 
ถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ มารดาของเขาที่ช่ือเกล (Gail) พยายามขอให้เก็ตตี้จ่ายเงินเป็นค่าไถ่ เพื่อให้บุตรชายของตนเอง
ปลอดภัย แต่เก็ตตี้ไม่ต้องการจ่ายเงินเป็นจ านวนมาก ท าให้ระยะเวลาที่บุตรชายของเกลอยู่กับโจรนั้นยาวนานขึ้น ซึ่งโจรได้โทร
มาข่มขู่หลายครั้งและตัดใบหูของเขาส่งไปรษณีมาขู่เพื่อเร่งเอาเงินค่าไถ่ ท้ายท่ีสุดราคาค่าไถ่ลดลง เกลได้โกหกว่ามีเงินท่ีจะจา่ย 
ทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้มีเงินตามจ านวนที่โจรเรียกร้อง เก็ตตี้เห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจสมทบเงินส่วนต่าง ท าให้โจรยอมน าตัวบุตรชายของ
เกลมาคืน และในตอนจบ เก็ตตี้ ถึงแก่ความตายด้วยโรคชรา บุตรชายของเกลจะเป็นผู้ที่จะได้รับมรดกทั้งหมด แต่ยังมีอายุไม่
มากพอ เกลจึงรับหน้าที่ดูแลกิจการและทรัพย์สินท้ังหมดแทนช่ัวคราว 

 
บทบาทการเป็นฝ่ายถูกกระท า (Passive) ของตัวละครหญิง 
ในภาพยนตร์เรื่องฆ่า ไถ่ อ ามหิต (All the Money in the World) แสดงให้เห็นถึงระบบปิตาธิปไตยอย่างเห็นได้ชัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอ านาจทางการเงิน และการตัดสินใจของ เจ พอล เก็ตตี้ (J. Paul Getty) หรือเก็ตตี้ซึ่งเป็นพ่อสามีของ
นางเอกที่ช่ือเกล (Gail) เกลตัดสินใจได้ไปขอความช่วยเหลือจากเก็ตตี้เมื่อลูกชายเธอโดนจับตัวไปเรียกค่าไถ่  เธอหวังว่าเก็ตตี้
จะช่วยลูกของเธอได้ เพราะเขามีเงินจ านวนมากเกินพอที่จะน าไปเป็นค่าไถ่ตัวลูกชายคืนมา  เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเธอ
เห็นว่าผู้ชายและเงินของเขามีอ านาจมากกว่าตัวเธอ แต่ท้ายที่สุดเธอก็ถูกปฏิเสธการช่วยเหลือนั้น  แสดงให้เห็นว่า แม้เธอจะ
ยอมรับอ านาจของผู้ชาย ผู้ชายในเรื่องก็ไม่เห็นว่าสิ่งเธอขอเป็นสิ่งส าคัญ 
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ในการโต้ตอบเรื่องนี้ของเก็ตตี้ เขาได้ใช้วิธีการสืบทอดอ านาจจากตนเองซึ่งเป็นเพศชาย ไปสู่เพศชายอีกคนหนึ่ง คือ 
เชส (Chase) ให้ไปดูแลและต่อรองเรื่องการใช้เงินมาประกันตัวหลานของเขาโดยใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ใช้เงินประกันตัวหลานให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ แสดงให้เห็นว่า เก็ตตี้ไว้วางใจผู้ชายที่ท างานให้ตนเองมากกว่าผู้ที่เป็นแม่ของหลานท่ีถูกประกันตัวเสีย
อีก 

ในช่วงแรกของการเจรจาต่อรองกับโจรทางโทรศัพท์ เกลซึ่งเป็นแม่นั้นกลับถูกกีดกันจากเชสไม่ให้คุยโทรศัพท์ เธอ
ต้องยอมให้เชสเป็นผู้เจรจา แม้ใจจริงเธอต้องการจะท าเอง กล่าวคือผู้ชายไม่ว่าจะเก็ตตี้หรือเชส มีอ านาจเหนือกว่ าเธอในการ
เจรจาและการตัดสินใจ ผู้เป็นแม่กลับมีอ านาจการตัดสินใจเรื่องของลูกตนเองน้อยกว่าญาติที่ห่างหรือคนที่ท างานให้ญาติ
ดังกล่าว 

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เล่าเรื่องถึงอดีตที่เก็ตตี้เคยให้ตุ๊กตาไม้กับลูกของเธอในวัยเด็กของลูกเธอ เก็ตตี้เล่าให้เขาฟังว่า 
ตุ๊กตามีราคาแพงมาก ซึ่งเกลได้ฟังและเชื่อว่าตุ๊กตาดังกล่าวมีมูลค่าสูงตั้งแต่บัดนั้นมา  เมื่อลูกเธอถูกจับไปเรียกค่าไถ่ เธอคิดว่า
สามารถน ามันไปขาย แต่เธอกลับพบว่าเธอโดนหลอก เพราะตุ๊กตานั้นไม่ได้มีมูลค่าสูงตามที่เก็ตตี้เคยกล่าวไว้ แต่เป็นของราคา
ถูกที่หาได้ทั่วไป การที่เก็ตตี้หลอกลวงเกลและลูก แสดงให้เห็นว่าเก็ตตี้ซึ่งเป็นผู้ชายอายุมาก ได้ดูถูกผู้หญิงและลูกชายของเธอ
ว่าเบาปัญญา  และการที่เธอโดนหลอกมาหลายปีตั้งแต่ลูกชายเธอยังเป็นเด็กจนถึงเวลาที่ถูกชายถูกเรียกค่าไถ่ แสดงให้เห็นว่า 
เธอไว้วางใจในตัวผู้ชายมาโดยตลอด 

แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงด้อยอ านาจ ถูกดูถูก แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้น าเสนอบทบาทที่ดิ้นรน
ของเธอ ซึ่งอาจให้แง่คิดกับผู้หญิงให้ไว้วางใจผู้ชายน้อยลง และมีความมุ่งมันที่จะด าเนินชีวิตไปสู่จุดหมาย หรือฝ่าฟันอุปสรรค์
ด้วยความเข้มแข็งของเธอเอง 
 

บทบาทการเป็นฝ่ายกระท า (Active) ของตัวละครหญิง 
ในขณะที่เกลซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทโดดเด่นคนเดียวในภาพยนตร์นั้น ได้ถูกกดขี่และได้ยอมรับว่าผู้ชายมีอ านาจ

ทางการตัดสินใจและการเงินในต้นเรื่อง ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แสดงถึงการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวของเธอและการท าหน้าที่
เป็นแม่ทีด่ ี

เนื่องจากลูกชายของเธออาศัยอยู่กับพ่อ และท าให้เขาติดยาเสพติด เธอสามารถตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมั่นใจ เธอ
มั่นใจในความรับผิดชอบของตนเองว่าเธอสามารถเลี้ยงดูลูกได้ แม้จะมีฐานะทางการเงินปานกลางเหมือนคนธรรมดา ๆ คน
หนึ่ง  ทั้งนี้เธอไม่อยากให้ลูกถูกอุปการะโดยผู้ปกครองท่ีไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจากการเสพยา 

แม้เกลจะให้เชสตัดสินใจแทนตนเองมาตลอดเกือบท้ังเรื่อง ท้ายท่ีสุดเกลตัดสินใจหลอกโจรว่าจะให้เงินตามจ านวนใน
สัญญาจริง แม้ว่า ณ ขณะนั้นเธอมีเงินไม่ถึงจ านวนที่โจรเรียก  การตัดสินใจของเกลในครั้งนั้น เธอมีความเด็ดเดี่ยว แต่อย่างไร
ก็ตาม แผนจะส าเร็จไม่ได้หากเก็ตตี้ไม่ตัดสินใจช่วยด้วยเงินจ านวนตามที่โจรเรียกร้องจริง  ถึงบทบาทของผู้หญิงในเหตุการณ์นี้
จะดูเป็นฝ่ายรุก (Active) แต่เธอก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ชาย ซึ่งถูกตีความเป็นฝ่ายถูกกระท า (Passive) 

ในระหว่างที่เกลและเชสต้องประสานงานกันตลอดเรื่อง  ท าให้บทบาททางอ านาจของทั้งสองเพศมีความเปลี่ยนไป 
จากเดิมที่เชสต้องเป็นผู้ตัดสินใจเพียงคนเดียว เชสมีอ านาจที่จะดูแลเรื่องตัวประกันและเชสไม่ยอมให้เกลเข้ามายุ่งเพราะเห็น
ว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิง  แต่ในช่วงท้ายเรื่อง เกลกับเชสมีความเท่าเทียมกันมากข้ึน ในหลายฉากท่ีเชสยอมให้เธอเป็นผู้น า และเชส
ได้ตัดสินใจช่วยเกล แทนที่จะท าตามค าสั่งของเก็ตตี้ผู้เป็นนายจ้างเหมือนแต่ก่อน เขาเจรจาต่อรองกับเก็ตตี้เพื่อให้เก็ตตี้ยอม
จ่ายเงินส่วนต่าง 

กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อรอง การหาเงิน บทบาทของเกล แสดงให้เห็นว่าผู้เป็นแม่มีความรักและมี
ความสามารถมากกว่าสามี ซึ่งสามีของเธอเมายาและขาดความรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามเกลก็ไม่มีอ านาจเทียบเท่าเก็ตตี้
เพราะด้วยอ านาจของเงิน แต่เมื่อเก็ตตี้ได้หมดลมหายใจตามอายุขัย อ านาจทรัพย์สินและสมบัติทั้งหมดตกเป็นของหลานชาย
ของเขาซึ่งคือลูกชายของเกล อ านาจนั้นได้กลายเป็นของเกลโดยเธอไม่ได้ใช้ความสามารถใดเลย 

เหตุการณ์นี้สามารถตีความได้ว่า แม้ภาพยนตร์จะจบลงโดยให้อ านาจแก่ผู้หญิง หรือ เกลนั้น แต่การได้มาซึ่งอ านาจ
ของเธอ ไม่ได้มาจากตัวเธอเอง หากแต่มาจากผู้ชาย ด้วยสาเหตุ 2 ประการ คือ (1) เก็ตตี้เสียชีวิต เป็นการลงจากอ านาจของ
ผู้ชายที่มีอ านาจมากล้นด้วยเหตุผลบังคับ และ (2) เกลได้อ านาจควบคุมธุรกิจของเก็ตตี้ เพราะเกลมีลูกชายและลูกของเธอ
ได้รับมรดก แต่ด้วยลูกชายของเธอน้ันยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอ เธอจึงเป็นคนได้ดูแลทรัพย์สินท้ังหมดแทนในฐานะผู้ปกครอง 
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สรุปและอภิปรายผล 
ด้วยภาพยนตร์เรื่อง ฆ่า ไถ่ อ ามหิต (All the Money in the World) ได้บอกเล่าถึงอ านาจทางสังคมในช่วง ค.ศ. 

1973 ซึ่งผู้หญิงต้องต่อสู้ในระบอบปิตาธิปไตย ผู้เขียนจึงได้เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาวิเคราะห์บทบาทของสตรี  เกล ตัวละคร
หลักเพศหญิงในเรื่องนี้ มีความเด็ดเดี่ยว และกล้าตัดสินใจ เมื่อทราบว่าเธอไม่สามารถยึดอ านาจของผู้ชายเป็นที่พึ่งได้อีกต่อไป 
แต่ด้วยโครงสร้างของสังคมและเป็นภาพยนตร์ที่อิงจากเหตุการณ์จริง อาจไม่สามารถสร้างตัวละครหรือลักษณะสังคมให้มี
ความเท่าเทียมกันทางเพศได้เทียบเท่านิยายหรือภาพยนตร์ที่ผู้สร้างแต่งขึ้นเอง ดังนั้น ผู้เขียนจึงแนะน าให้ผู้เขียนบทหรือ
ผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีโอกาสในการสร้างโลกในอุดมคติแห่งความเท่าเทียมกันทางเพศและชนช้ัน ได้น าเสนอมุมมองที่อาจช่วย
เปลี่ยนโลกความจริงให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 เนื่องจากภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงอย่างภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่นั้นสามารถก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้ชมในวงกว้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ ช่ืนชอบตัวละครในภาพยนตร์เหล่านี้  ผู้ เขียนจึงเลือกวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่ผลิตโดย  

มาร์เวลสตูดิโอส์  ซึ่งมีกลุ่มแฟน ๆ จ านวนมากจากหลายประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวละครที่เป็นผู้ด้อย เช่น 
สตรี เพศท่ีสาม และคนผิวสี ซึ่งผู้เขียนพบว่าตัวละครเหล่านี้มีความสามารถ และหลายตัวมีความเก่ง มีความฉลาด แต่บทบาท
ของตัวละครบางตัวยังคงสอนการเหมารวม การแบ่งแยก การเหยียดเพศและเหยียดสีผิวอยู่ ผู้เขียนจึงแนะน าให้ผู้ผลิตสื่อและ
คนเขียนบท ให้บทบาทที่ดีขึ้น และมอบบุคลิกความเป็นผู้น าให้แก่ตัวละครเหล่านี้ เพื่อที่จะได้สอนผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชน ให้มีทัศนคติที่ดีและยอมรับในความเท่าเทียมกันของคนรอบข้าง ไม่เลือกปฏิบัติโดยแบ่งเพศและสีผิว 
ค าส าคัญ: ซูเปอร์ฮีโร่, ผู้ด้อย, ตัวละคร 
 

ABSTRACT 
 High- grossing films could send an impact to a large group of audiences, such as the fans of 
superhero films. The authors of this paper chose to discuss the roles of the minority characters in Marvel 
Studios films, because many people from many countries all around the world are the fans of these films. 
The minority characters in this case are women, people with LGBT identity, and people with color. The 
authors found that these characters had a certain level of capacity, supernatural power, and intelligence, 
but stereotype and identity discrimination were still portrayed. The authors suggest that media producers 
and script writers should provide a better role for these characters, such as leadership. This could help 
teach media audiences, especially young adolescents to have a positive attitude toward minority, accept 
the equality in the society, and not discriminate against people with different genders and colors. 
Keywords: Superhero, Minority, Media Characters 
 

บทน า 
  ผลกระทบจากสื่อถูกค้นคว้าและวิจัยในงานทางวิชาการจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่สามารถวัดระดับ
ได้ เช่น ความก้าวร้าว หลังจากรับชมสื่อที่มีความรุนแรง (Arunrangsiwed, Bunyapukkna, Ounpipat, & Inpayung, 2018) และ ความ
ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น หลังจากรับชมสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม  (Saleem, Anderson, & Gentile, 2012) การสร้างความเช่ือผิด 
ๆ ในเนื้อหาของสื่อบันเทิงเกี่ยวกับผู้ที่มีความด้อยทางสังคม เช่น คนผิวสี เพศทางเลือก คนพิการ และผู้หญิง เป็นประเด็นท่ีน่า
เป็นห่วงไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในภาพยนตร์ที่มีผู้ชมจ านวนมาก บทความวิชาการนี้จึงมุ่งวิเคราะห์สื่อโดยใช้มุมมองสตรีนิยม เพื่อ
ศึกษาว่าตัวละครในภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียงสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นท่ีน่าเรียนรู้ส าหรับเยาวชนมากน้อยเพียงใด  
 
 ปัจจัยเสี่ยงจากความรุนแรงในสื่อ 

 สื่อบันเทิงที่มีช่ือเสียงมีผลกระทบต่อผู้ชมจ านวนมาก เช่น เพลงของศิลปินช่ือดัง ภาพยนตร์ท าเงินระดับโลก และ
รายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมจ านวนมาก เป็นต้น ผู้ผลิตสื่อควรที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชม โดยผลิตสื่อท่ีมีเนื้อหา
ที่ดี ถึงแม้จะมีความรุนแรง แต่ควรแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อตัวละครในเรื่อง (Arunrangsiwed & Srisuk, 

2017) Plante และ Anderson (2017) พบว่าความรุนแรงในสื่อมีผลน้อยมากต่อการก่ออาชญากรรมในชีวิตจริง จึงไม่สามารถกลา่ว
ได้ว่าสื่อเป็นสาเหตุของความรุนแรง หากแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงเท่านั้น เช่นเดียวกันกับผลวิจัยที่พบว่าวิดิโอเกมส์ที่มีความรุนแรง
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ไม่ได้มีผลโดยตรงกับการก่ออาชญากรรม แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะวิดิโอเกมส์เหล่านี้ท าให้ผู้เล่นก้าวร้าว ( Markey, Markey, & 

French, 2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาผิวด าที่โปรดปรานการบริโภคสื่อที่มีความรุนแรง (Williams, Phillips, Stockdale, 

Holmgren, Wong, & Peterson, 2017) ในทางกลับกัน ในประเทศเยอรมนี มีอัตราการก่ออาชญากรรมน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
หลังจากจัดตั้งกฎระเบียบเพื่อควบคุมเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ (Friehe, Muller, & Neumeier, 2017) นอกจากนี้ Helfgott (2015) 
ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดมาจากการเลียนแบบวิธีการก่ออาชญากรรมในสื่อ การนี้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้การก่อ
อาชญากรรมที่สืบเนื่องมาจากการบริโภคสื่อที่มีความรุนแรงจะเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง แต่ถ้าเกิดขึ้นในครั้งหนึ่ ง ๆ จะก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งประเมินค่ามิได้ 
 
 การเหมารวมและเหยียดอัตลักษณ์ในสื่อ (Stereotype and Identity Discrimination) 
 นอกจากความรุนแรงในสื่อที่มีผลต่อความก้าวร้าวหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมนั้น สื่อยัง
สามารถสร้างความเช่ือให้แก่ผู้ชมได้ เช่น การเหมารวมจากลักษณะภายนอก อย่างที่เพศชายมักจะปรากฏในโฆษณาเกี่ยวกับ
การใช้รถยนต์ การบริโภคสุรา นาฬิกา และการท าธุรกิจ แต่เพศหญิงมักจะปรากฎในโฆษณาเครื่องส าอางค์ ข้าวของเครื่องใช้
ในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เกี่ยวกับการท าครัว (Popa & Gavriliu, 2015) ในละครโทรทัศน์มีเนื้อหาที่ท าให้เกิดการเหมา
รวมเกี่ยวกับเพศหญิงเช่นกัน คือ ในละครประเทศบราซิล ตัวละครเพศหญิงมักจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และ
พวกเธอมักจะหาทางออกโดยการหนีไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายที่ไม่ท าร้ายเธอ  ถึงแม้ว่าสื่ อจะแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจ
แก้ปัญหาของผู้หญิง แต่ผลลัพธ์ก็คือ ตัวละครหญิงไม่สามารถอยู่ได้โดยไร้ซึ่งคู่ชีวิตเพศชาย (Joyce & Martinez, 2017) 

เรื่องการเหยียดเพศหรือการสร้างความเชื่อเกี่ยวกับเหมารวมทางเพศ มิใช่ปัญหาเดียวท่ีถูกค้นพบในการวิจัยสื่อ  การ
เหมารวมจากสีผิวและชนช้ันยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สามารถสร้างทัศนคติที่ไม่ดีในผู้ชมที่มีต่อคนผิวด า เช่น ความไม่เท่าเทียม
กันของคนผิวขาวและคนผิวด าในภาพยนตร์ ซึ่งผู้ผลิตสื่อบางคนได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้มากจนก่อให้เกิดการ “ตาบอด
สี” (Colorblind) การนี้ท าให้ตัวละครผิวสีจะมีลักษณะอุปนิสัยกลายเป็นคนผิวขาว (Smith, 2013) และนักวิชาการยังพบว่าตัว
ละครชาวเอเซียยังถูกแทนที่ด้วยคนผิวขาว อย่างที่เห็นในภาพยนตร์เรื่อง The Last Airbender (2010) (Lopez, 2012) และ 
ภาพยนตร์เรื่อง The Great Wall (Zhang, 2017) ปัญหาที่เกี่ยวกับเพศท่ีสาม หรือเพศทางเลือกก็สามารถพบได้ในภาพยนตร์ อย่าง
ที่ Martinez (2015) ได้ยกตัวอย่างตัวร้ายในการ์ตูนที่มักจะมีลักษณะเหมือนผู้ชายเพศทางเลือก เช่น ตุ๊ด และ กระเทย การสร้าง
ตัวละครที่มีลักษณะเช่นนี้ สามารถท าให้ผู้ชมการ์ตูนเหล่านี้เชื่อว่าผู้ชายเพศทางเลือกเป็นคนไม่ดี และจากท่ีทราบกันโดยทั่วไป
ว่าผู้ชมการ์ตูนมักเป็นเยาวชน ซึ่งจะสามารถซึมซับค าสอนจากสื่อ เช่ือในสื่อ ได้มากกว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์จากโลก
ภายนอกมาดีแล้ว 

 
ผลของการเหยียดอัตตลักษณ์ (Effect of Identity Discrimination) 
จากการที่สื่อบางชนิด แสดงให้ผู้ชมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสื่อส าหรับเพศอะไร หรือส าหรับคนอายุเท่าไร การที่

ผู้ชมเพศชายที่เป็นผู้ใหญ่ไปเสพสื่อส าหรับเด็กผู้หญิงจึงถูกดูถูกเหยียดหยามจากผู้ชายด้วยกัน ( Jones, 2015) จากตัวอย่างใน
ข้างต้น เป็นการเหยียดอัตตลักษณ์หรือตัวตนท่ีไม่ถาวร เพราะความชอบสื่อบันเทิงนั้นสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆ เช่น เสพสื่อ
ชนิดหนึ่ง ๆ จนเบื่อ จึงหันไปเสพสื่ออื่น แต่อัตตลักษณ์หรือตัวตนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือสีผิวแต่ก าเนิด Rios, Wheeler, 

และ Miller (2012) พบว่า คนผิวสีจะรู้สึกกังวล ไม่แน่นอนไม่แน่ใจ เมื่ออยู่ร่วมกับคนผิวขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดความ
ภาคภูมิใจได้จากการกระท าของคนรอบข้างที่มีต่อตนเอง (Explicit Self-esteem) Mabin (2016) ยังพบว่า นักศึกษาผิวสีมีความ
สบายใจที่จะสื่อสารกับผู้สอนผิวสี มากกว่าที่จะสื่อสารกับผู้สอนผิวขาว แม้ว่าสีผิวของนักศึกษากับผู้สอนผิวสีนั้นจะเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันก็ตาม  ผู้ที่มีความด้อย (Minority) มิได้รู้สึกยอมให้ตนเองเกิดความกังวลหรือถูกเหยียดหยามเสมอไป อย่างที่พบ
ในข่าวว่ามีการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกัน ผู้ที่เป็นแฟน ๆ ของสื่อ ยังประท้วงโดยการสร้างเว็บไซต์ ( Lopez, 

2012) และบ้างเขียนนิยายเพื่อให้ตัวละครเพศชายที่มักมีบทบาทเป็นผู้กระท าหรือรุกรานคนอื่น (Active) ได้มีบทบาทเป็นฝ่าย
ถูกกระท าบ้าง (Passive) (Arunrangsiwed, Ounpipat, & Cheachainart, 2018) 

ปริมาณของสื่อท่ีผู้บริโภคแต่ละคนนั้นมีความแตกตา่งกันออกไป และใช้ระดับความตั้งใจท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างผู้
ที่เป็นแฟนของสื่อบันเทิง จะมีความตั้งใจในการรับชม และอาจใช้ทักษะความรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่านักวิชาการหรือบุคคลที่ไม่ได้
ชอบสื่อนั้น ๆ พฤติกรรมการชมรายการละครโทรทัศน์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนั้นเกิดขึ้นในผู้ชมจ านวนมาก และเกิดจาก
ความสนุก ความเป็นแฟน และความต้องการที่จะดูในปริมาณที่มากพอเมื่อเทียบกับผู้อื่นที่เป็นแฟนของรายการเดียวกัน (Shim 

& Kim, 2018) ดังนั้นผู้เขียนบทความนี้จึงแสดงความเป็นห่วงผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแฟน ๆ ของสื่อ นักวิชาการควรที่จะ
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ป้องกันเยาวชนมิให้รับอิทธิพลทางลบจากสื่อ (Ferguson & Beresin, 2017) และหากพวกเขาไม่สามารถท าได้โดยตรง อย่างน้อย
พวกเขาควรที่จะให้ค าแนะน าต่อผู้ผลิตสื่อ ผู้เขียนบทความนี้ได้เลือกวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่ผลิตโดยมาร์เวลสตูดิ
โอส์ ซึ่งมีบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์เป็นเจ้าของ เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่มีความโด่งดัง และมีกลุ่มแฟนเป็นจ านวนมากจากหลาย
ประเทศทั่วโลก ซึ่งตัวละครที่เลือกมาวิเคราะห์นั้น เป็นผู้ที่มีความด้อย (Minority) เพื่อจะหาว่าตัวละครเหล่านี้ได้รับบทบาทที่
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 

 การวิเคราะห์ตัวละคร 
 ตัวละครเพศหญิง 

แบล็ควิโดว์ (Black Widow) เป็นตัวละครที่มีความฉลาด มีอุปกรณ์ช่วยในการต่อสู้ และมีฝีมือเมื่อเทียบว่าเธอเป็น
มนุษย์ธรรมดา มิได้มีพลังเหนือธรรมชาติใด ๆ แต่บทบาทของเธอกลับเป็นเพียงตัวประกอบ คอยช่วยเหลือตัวเด่นที่เป็นเพศ
ชาย เป็นลูกทีมมากกว่าที่จะเป็นผู้น า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบทตัวประกอบที่ไว้เสริมบทของตัวละครเพศชายผิวขาว  การนี้
แตกต่างจากตัวละครชายที่มีลักษณะดังกล่าวซึ่งผู้เขียนได้คิดถึงแบทแมน (Batman) ที่เป็นหัวหน้าทีมจัสติซ ลีก (Justice League) 
และ โรบิน (Robin) ที่เป็นหัวหน้าทีมของทีม ทีนไททันส์ (Teen Titans) โดยทั้ง แบทแมน และ โรบิน เป็นคนธรรมดาที่มีความ
ฉลาดและมีความสามารถด้านอุปกรณ์เช่นกัน แต่แตกต่างจากแบล็ควิโดว์ (Black Widow) คือเพศของพวกเขา  แสดงให้เห็นว่า
วงการหนังสือการ์ตูน อาจมองว่าตัวละครเพศชายสามารถเป็นผู้น าได้ด้วยคุณสมบัตินี้แต่ไม่ใช่ส าหรับผู้หญิง 

เฮล่า (Hela) บทบาทของตัวละครเฮล่า เป็นเทพเจ้าเพศหญิงที่เป็นตัวร้าย ต้องการความเป็นใหญ่ มุ่งแก้แค้น ซึ่งใน
ภาพยนตร์เรื่อง Thor: Ragnarok แสดงให้เห็นว่าเดิมทีโอดิน (Odin) ซึ่งเป็นบิดาของเธอมีความโหดร้ายเหมือนกับเธอ แต่ภายหลัง
โอดิน (Odin) กลับตัวกลับใจ ซึ่งความแตกต่างนี้สอนผู้ชมว่าผู้ชายที่มีอ านาจ แม้จะเคยใช้อ านาจในทางที่ผิดก็ยังส านึกได้ แต่
ผู้หญิงท่ีมีอ านาจต่างหากที่ไม่สามารถส านึก มีความน่ากลัว ควรหลีกเลียง และถ้าเป็นไปได้ควรกีดกันเพศหญิงไม่ให้มีต าแหน่ง
สูงในองค์กร  บทบาทของ Hela คล้ายกับภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์สมัยก่อนปี 2009 ที่สร้างจากนิยาย The Brothers Grimm 

ซึ่งสร้างความเชื่อในทางลบเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีอ านาจ (พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์, 2559) 
ตัวละครเพศทางเลือก 
แกรมมาสเตอร์ (Grandmaster) เป็นตัวร้ายที่มีบทบาทท าให้ผู้ชมรู้สึกตลก เป็นผู้ปกครองดินแดนที่มีแต่ขยะ หา

ความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ในภาพยนตร์ Thor: Ragnarok ตัวละครตัวนี้เป็นเพศชาย แต่การแสดงออกทางกายและการแต่ง
กายเหมือนเพศที่สาม สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Martinez (2015) ที่ตัวละครตัวร้ายในการ์ตูนมักมีลักษณะคล้ายตุ๊ด และ
จากที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าภาพยนตร์หลายเรื่องได้ใช้ตัวละครเพศที่สามสร้างความตลกเรียกเสียงหัวเราะ บทบาทดังกล่าวถือ
เป็นการเหยียดเพศทางเลือก และผู้เขียนบทความนี้ยังตีความว่าเป็นการเหยียดเพศหญิงอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ชายที่มีการ
แสดงออกคล้ายผู้หญิงจะถูกดูถูก แต่ตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่มีการแสดงออกคล้ายผู้ชาย ที่ปรากฏในภาพยนตร์แนวต่อสู้ (Action) 

หลายเรื่องที่ถูกมองว่าเก่งและสุขุม เมื่อพิจารณาร่วมกัน ท าให้ทราบว่าการมีบุคลิกแบบผู้หญิงจะถูกดูถูก แต่การมีบุคลิกแบบ
เพศชายจะถูกยกย่อง 

โลกิ (Loki) ในหนังสือการ์ตูน โลกิมีการเปลี่ยนเพศตนเองบ่อยกว่าในภาพยนตร์ สามารถถูกพิจารณาได้ว่าเป็นตัว
ละครหลายเพศ ส่วนในภาพยนตร์การแสดงออกมีความคล้ายตุ๊ด เช่นเดียวกันกับตัวละคร แกรมมาสเตอร์  บทบาทของเขาคือ
หลอกลวง เอาตัวรอด มุ่งร้าย และหาประโยชน์ส่วนตน เป็นการสร้างความเช่ือแบบเหมารวมในทางลบใ ห้กับคนที่มีเพศ
ทางเลือก 

ตัวละครผิวส ี

แบล็กแพนเทอร์ (Black Panther) เป็นตัวละครที่มีการเชื่อมโยงคนผิวด ากับสัตว์ป่าท่ีดุร้าย อาจถูกตีความได้ว่าผู้ที่สร้าง
ตัวละครมองว่าคนผิวด ามีค่าน้อยกว่ามนุษย์ การมีค่าน้อยกว่ามนุษย์ทั่วไปคือการที่ชาวอเมริกันสมัยโบราณมองว่าคนผิวด าเป็น
ทาส  ถึงแม้ว่าเมืองวากันดา (Wakanda) จะมีความทันสมัยแต่ประชาชนก็ยังมีความเช่ือและประเพณทีี่ดูลา้หลงั นอกจากน้ี เมื่อง
วากันดายังเป็นสถานที่สังหารหมู่คนผิวด าในภาพยนตร์ Avengers: Infinity War อีกด้วย เป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงคุณค่าชีวิตของ
คนผิวสี 

ฟอลคอน (Falcon) และ วอร์แมชชีน (War Machine) ตัวละครเหล่านี้เป็นตัวละครผิวสีที่มีบทบาทเพียงตัวประกอบ
เท่านั้น มีส่วนช่วยในการตัดสินใจและมีความเป็นผู้น าน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากในหนังสือการ์ตูนที่ฟอลคอน หรือแซม วิวล์สัน 
(Sam Wilson) นี้ได้กลายเป็นกัปตันอเมริกา (Captain America) และทีมอเวนเจอร์ส (Avengers) มีความหลากหลาย (Diversity) โดย
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สมาชิกมาจากต่างศาสนา ต่างเพศ ต่างผิวสี ซึ่งถึงแม้จ านวนผู้อ่านหนังสือการ์ตูนจะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ชมภาพยนต์ที่
สร้างโดยมาร์เวลสตูดิโอส์ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในภาพยนต์เหล่านี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ตัวละครที่เป็นผู้ที่มีความด้อย ไม่ว่าจะเป็นสตรี คนเพศที่สาม หรือคนผิวสีนั้น ยังมีบทบาทยึดติดกับการเหมารวม 
(Stereotype) อยู่มาก และการเหมารวมเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเสมอไป หากแต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาในการ
ผลิตสื่อบันเทิง เช่น แม่มดมีอ านาจและใช้อ านาจในทางที่ผิด ตัวร้ายเป็นเกย์ และ คนผิวสีมีความคล้ายคลึงกับสัตว์ป่า การซึม
ซับความเช่ือเกี่ยวกับการเหมารวมเหล่านี้จะท าให้บุคคลหนึ่ง ๆ ปฏิบัติต่อผู้ที่มีความด้อยอย่างไม่เหมาะสม หรือมีทัศนคติเชิง
ลบต่อพวกเขา (พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา , 2560) และในด้านของตัวผู้ที่มีอัตตลักษณ์เหล่านี้ อาจเกิดความกังวล
ใจเมื่อได้อยู่ร่วมกับผู้ที่อาจเหยียดเพศและผิวของตน ดั่งงานวิจัยของ Rios, Wheeler, และ Miller (2012) ผู้ผลิตภาพยนตร์มาร์
เวลสตูดิโอส์ อาจปฏิเสธความผิดเหล่านี้ว่าตัวละครดังกล่าวถูกสร้างก่อนภาพยนตร์จะถูกผลิตขึ้นหลายสิบปีแล้ว ผู้ก าหนด
บทบาทหรืออุปนิสัยของตัวละครมิใช่ผู้ก ากับหรือผู้เขียนบทของภาพยนตร์ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความนี้มิได้มี
ความคิดเห็นเช่นนั้น เพราะเรื่องราวและบทบาทตัวละครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้มิใช่ประวัติศาสตร์ที่
จ าเป็นต้องหาหลักฐานมายืนยันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่า การเปลี่ยนแปลงบทของตัวละครที่เห็นได้ชัดคือในภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่อง Batman: Gotham by Gaslight ที่ต ารวจดีอย่าง กอร์ดอน (Gordon) กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง หรือในภาพยนตร์ Lego 

DC Super Hero Girls: Brain Drain ที่เปลี่ยนตัวละครซูเปอร์ฮีโร่หญิงต่างวัย ให้มีอายุเท่า ๆ กันทุกคนและเรียนอยู่ในโรงเรียน
เดียวกัน  
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจงจ านวน  24  คน ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัย  พบว่า  นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู่ในอันดับแรก  แต่มีปัญหาเรื่องการท างานท่ีมี
ลักษณะเป็นกระบวนการ  ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตามกระบวนและด้านกระบวนการตรวจสอบสินค้า  ส าหรับข้อเสนอแนะ  
ควรท าการสอนและฝึกให้นักศึกษามีการท างานท่ีเป็นลักษณะกระบวนการหรือท่ีมีการวางแผนเป็นข้ันตอน   
ค าส าคัญ:   ความสามารถในการปฏิบัติงาน, สาขาวิชาการตลาด,  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

ABSTRACT 
The  objective  of  this  research  was to  study the Job Performance of  the  Bachelor  of  Business  

Administration  Program in  marketing (retail  business  management group) .  Twenty – four were  specifically  
chosen to  participate.  Questionnaires  were used  as the  data  collection  tool  and  were  analyzed using  
mean, standard  deviation. 

.The results  showed as  follows; The students  had first  operational  behavior.  But  there  is  a  
problem  with  the work  that  is  a  process,  such  as  operation  according  to  the  process  and  the  
product  inspection  process. Suggestions should teach and train students to have work that is a process or 
process that is planned as a step. 
Keywords: Job  performance,  program in  marketing,  Muban  Chombueng  Rajabhat  University 
 
บทน า 
 รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้สามารถมี
ความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  ส่งเสริมให้การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับวิทยาลัยชุมชน สร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ  ซึ่งนายกรัฐมนตรี  กล่าวไว้ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า  
“วันนี้การผลิตก าลังคน  ต้องมาดูก่อนว่าคุณภาพที่เราต้องการเป็นอย่างไร  มีคุณสมบัติอะไรอย่างไร  ต้อ งมุ่งหวังคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ  การผลิตก าลังคนในสายวิชาชีพให้เป็นแรงงานคุณภาพหรือแรงงานที่มีฝีมือของประเทศนั้นจบมาแล้วต้องมี
งานท า  ถ้าเราไม่ปรับระบบการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน  จบมาก็ไม่มีงานท าอีก” 
โดยสร้างความเช่ือมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษากับสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  และใช้สมรรถนะที่ได้รับการยอมรับร่วมกันดังกล่าวมาพัฒนาและก าหนดหลักสูตร  
รวมทั้งออกแบบระบบการเรียนการสอนพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์  ครู  ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
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(ภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  ธุรกิจและบริการ)  และบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  เครื่องจักร  เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและสถานประกอบในการจัดการเรยีนการสอนที่สนองตอบความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการ   (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 1,5)  
 หนึ่งในตัวช้ีวัดความส าเร็จที่องค์กรชั้นน าทั่วโลกใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม  เพื่อเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน  คือ  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   นอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานที่ ส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อให้การจ้างมีความคุ้ม
ค่าสูงสุด  เพราะพนักงานทุกระดับล้วนเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้บ่มเพาะความเป็น  “คนดี  คนเก่ง  กล้าคิดก้าวหน้า  
สานความร่วมมือ” ส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันและสานความผูกพันองค์การให้เกิดขึ้นและเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บริษัทก้าว
เป็นบริษัทค้าปลีกช้ันน าของประเทศ ประกอบกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ
สารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตั้งแต่การซื้อสินค้าและบริการไปจนถึงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลถึงค่านิยม  ทัศนคติที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  และรวมถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะท างาน
สมัยใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงได้  บริษัทจึงต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพให้แก่นักศึกษา (บริษัท ซีพี  ออลล์  จ ากัด, 2560 หน้า 39).  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  ทั้งยังให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน  โดย
การใช้การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเสมือนพนักงานจริงควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค AEC ซึ่งคาดกันว่าจะท าให้เกิดการจ้างงานและมีการ
ลงทุนในประเทศมากมาย และสิ่งหนึ่งที่ตลาดต้องการมากที่สุดคือ บุคลาคนที่มีความเช่ียวชาญในงานและมีความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกล่าว ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงได้ท าความตกลงร่วมมือใน
การพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพให้สามารถรองรับธุรกิจด้านการค้าปลีกที่ตรงกับความต้อง การของสถาน
ประกอบการอย่างบริษัท ซีพี ออลล์  และบริษัทในเครือ รวมทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน และบุคลากร
ร่วมกัน  เมื่อวันที ่12 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร พร้อมค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการในช่วงที่นักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้สาขาวิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (4 ปี) เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการท างานสลับกันรอบละ 3 เดือน   โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาดและฝา่ยบริหารโครงการการจัดการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)  ส านักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นภาคีที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนโครงการฯ เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
มา  ปัจจุบันมีนักศึกษาหมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 ช้ันปี จ านวน 75 คน (สาขาวิชาการตลาด, 2561)  จากการฝึก
ปฏิบัติงานหน้าร้านค้าปลีกที่ผ่านมาตามรอบที่ก าหนด  ผู้จัดการร้านสาขามีการให้ข้อมูลย้อนกลับมาตามแบบประเมินที่ทาง
บริษัทได้ออกแบบไว้เกี่ยวกับการฝึกงาน ผลการประเมินของนักศึกษาบางรายที่ยังท างานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ได้แก่  
การไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก ครูฝึก  ไม่ท างานให้ครบตามก าหนดในช่วงเวลา
งานของตน  การเข้างานสายหรือขาดลาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  เป็นต้น  ส่งผลให้เกิดกระบวนการที่อาจารย์นิเทศก์ต้องสนทนา
กับผู้จัดการร้านหรือฝ่ายบุคคลของบริษัทฯเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน หากนักศึกษาท าผิด
กฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง   นักศึกษาอาจถูกยกเลิกสัญญาการได้รับทุนจากบริษัทฯ ส่งผลต่อการเรียนต่อและการ
มีงานท าหลังเรียนจบปริญญาตรี    
 ดังกล่าวสาขาวิชาการตลาด จึงมีการน าข้อมูลแบบประเมินที่ผู้จัดการร้านประเมินนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  
มาท าการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ    ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตใน
อนาคต  มาท าการสังเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สาขาวิชาการตลาด
ร่วมกับบริษัทซีพี  ออลล์  จ ากัดในการประเมินความสามารถของนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงานตามร้านสาขาเซเว่นอีเลฟเว่น  
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บริเวณศาลายา  ทุกรอบการฝึกปฏิบัติงานหน้าร้านเพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียนการจัดการค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาชาวิชาการตลาด หมู่เรียน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
   
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ดังนี ้
 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
      ใช้แบบประเมินที่มีลักษณะข้อค าถามแบบปิด  โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้ก าหนด                
ข้อค าถามที่จะประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานการท างานของ           
บริษัทฯ  (ซึ่งข้อมูลรายข้อในแต่ละด้านเป็นความลับของบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายละเอียด)  โดยใช้กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี  2  ที่ฝึกปฏิบัติงานหัวข้อเตรียมผู้ช่วยผู้จัดการร้าน   
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
      รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินของผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีกไปฝึกปฏิบัติงาน  โดยท าการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาแบบเจาะจงจ านวน  24  
คนที่อยู่ในช้ันปีที่  2 หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มีจ านวนมากที่สุดในสามรุ่นที่รับเข้ามาศึกษา
ตามข้อตกลงความร่วมมือและเป็นรุ่นท่ีฝึกปฏิบัติงานในหัวข้อท่ีมีรูปแบบเป็นกระบวนการงานครบวงจร 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
      ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหผ์ล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้วยสถิติค่าร้อยละ  และความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ไ ปฝึกปฏิบัติงาน  
ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น  5  ระดับตามแนว
ของลิเคิร์ท  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 75) 
 ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญ 
    4.50 – 5.00  มีความสามารถในการปฏิบัติงานระดับมากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49    มีความสามารถในการปฏิบัติงานระดับมาก  
    2.50 – 3.49  มีความสามารถในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49  มีความสามารถในการปฏิบัติงานระดับน้อย 
    1.00 – 1.49   มีความสามารถในการปฏิบัติงานระดับน้อยท่ีสุด  
 4.  วิธีการด าเนินการ   
                นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก จะท าการฝึกปฏิบัติงาน
สลับกับการเรียน  โดยในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานท่ีร้านสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นตามที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ
จัดให้  ผู้จัดการร้านแต่ละสาขาท่ีนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานท าหน้าที่เป็นครูฝึกจะเป็นผู้ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาตามตัวช้ีวัดในแบบสอบถามที่บริษัทฯเป็นผู้ก าหนด  แล้วส่งกลับมาให้สาขาวิชาการตลาด ท าการสังเคราะห์และ
พัฒนานักศึกษาต่อไป   
 5.  ตัวแปรในการท าการวิจัย   
     การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   มี  2  ตัวแปร  คือ  ตัวแปรแรก  คือ ข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  ภาคเรียน  สาขาที่นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงาน  และตัวแปรที่สอง  คือ  ความสามารถในการปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ ช่วยผู้จัดการร้าน  โดยแยกตามภาคการเรียนท่ี  
1  ได้แก่  มาตรฐานการท างานระบบร้านคุณภาพ  การบริหารทรัพยากร  การปฏิบัติงานตามกระบวนการ  และพฤติกรรมใน
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การปฏิบัติงาน   ส าหรับภาคเรียนท่ี  2  ได้แก่  การบริหารการขายประจ าผลัด  กระบวนการตรวจสอบสินค้า  การตรวจสอบ
มาตรฐานร้าน  การสื่อสารภายในร้าน  การสร้างความสัมพันธ์และพึงพอใจกับลูกค้า และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน   
 6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
    6.1 มาตรฐานการท างานระบบร้านคุณภาพ  หมายถึง  การเข้าใจในระบบการท างานของผู้ช่วยผู้จัดการร้าน   
    6.2 การบริหารทรัพยากร  หมายถึง  หลักการบริหารและบ ารุงรักษาทรัพยากรของร้านในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
ร้าน 
    6.3 การปฏิบัติงานตามกระบวนการ  หมายถึง  เข้าใจความต้องการของร้าน  สามารถสั่งซื้อ  รับสินค้า  จัดเรียง
สินค้า  ส่งข้อมูล  จัดท าเอกสาร  แก้ปัญหา  และตรวจสอบคุณภาพสินค้าท่ีมาส่งให้ถูกต้องได้ 
    6.4 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน หมายถึง    การท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ให้บริการลูกค้าอย่างดี  สุจริต  โปร่งใส  
ภักดีต่อองค์การ  และท างานเป็นทีม 
   6.5 การบริหารการขายประจ าผลัด  หมายถึง  จัดท าเอกสารสรุปยอดขายสรุปแต่ละวัน  ตรวจสอบเอกสารการ
ขายได้  ออกใบก ากับ  แก้ปัญหาเกี่ยวกับบัตรเบื้องต้นและรายงานการยอดขายในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง 
   6.6 กระบวนการตรวจสอบสินค้า  หมายถึง  การเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่ร้านได้ถูกต้อง  และสามารถ
ร่วมตรวจสอบสินค้าได้ถูกต้อง 
   6.7 ตรวจสอบมาตรฐานร้าน  หมายถึง  เข้าใจกระบวนการตรวจสอบร้าน  สามารถตรวจสอบมาตรฐานร้านระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน  และแก้ไข  ป้องกันปัญหาในการตรวจสอบเบื้องต้นได้   
   6.8 การสื่อสารภายในร้าน  หมายถึง  เข้าใจขั้นตอนและวัตถุประสงค์การสือ่สารในรา้น  และสามารถน าข้อมูลจาก
การสื่อสารไปปรับปรุงการท างานได้ถูกต้อง 
   6.9 การสร้างความสัมพันธ์และพึงพอใจกับลูกค้า  หมายถึง  เข้าใจขั้นตอนและวัตถุประสงค์การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า  และแก้ไขปัญหาบริการเบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าพอใจได้อย่างเหมาะสม 
   6.10 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  หมายถึง  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
การตลาด  ที่มีการรับเข้ามาจ านวน  2  หมู่เรียน  คือ  หมู่ที่ 1  จะเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจากบริษัท  ซีพีออลล์  จ ากัด  
(มหาชน)  และ หมู่ที่ 2 จะเป็นนักศึกษาที่รับเข้ามาตามกระบวนการความร่วมมอืของมหาวิทยาลัยกับบริษัท  ซีพีออลล์  จ ากดั  
(มหาชน)  กลุ่มนี้ท าการคัดเลือกโดยบริษัทฯ  และมีการท าสัญญารบัทุนการศึกษาจากบรษิัท  ซีพีออลล์  จ ากัด (มหาชน)  โดย
มีเง่ือนไขว่า  นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องไปฝึกปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ  เสมือนกับเป็นพนักงานจริง เนื่องจากมีการให้ค่าตอบแทน
เป็นรายชั่วโมง  และในการฝึกปฏิบัติงานจะมีการฝึกเตรียมนักศึกษาในต าแหน่งท่ีต่างกันในแต่ละชั้นปีท่ีเรียน   
 7. ขอบเขตของการวิจัย 
    7.1  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
          ประชากร  คือ  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หมู่เรียน  คือ  
หมู่เรียนท่ี  1 เป็นหลักสูตรที่เรียนจนจบก่อนจึงจะไปฝกึงานช้ันปีท่ี  4  ส าหรับหมู่ที่  2  คือนักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่
ท าสัญญารับทุนการศึกษากับบริษัทฯ  โดยจะไปท างานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่บริเวณศาลายา  กลุ่มตัวอย่างใช้การเจาะจง   
คือ  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก จ านวน  24  คน 
    7.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา   
                     เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ที่ไปฝึกปฏิบัติงานตามสาขาของร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่น  ตามที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ก าหนดให้  
    7.3 ขอบเขตด้านเวลา   
                   ด าเนินการศึกษาระหว่างวันท่ี  1  เดือนตุลาคม  2559 ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560  
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีเป็นตัวช้ีวัดตามมาตรฐานของการท างาน  มาท าการ
ส ารวจข้อมูลความสามารถในการปฏบิัติงานของนักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาดหมู่เรียนการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกจากผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน  ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียนการจัดการธุรกิจ               
              ค้าปลีก จ าแนกตามเพศ   
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 25.00 
หญิง 18 75.00 
รวม 24 100 

  
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  
หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก จ าแนกตามเพศ  พบว่า  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  ส่วนใหญ่เป็น
หญิง  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  75  และ  จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  25  
 
ตารางที่  2  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียนการจัดการธุรกิจ                       
               ค้าปลีก จ าแนกตามสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 
 

สาขาของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่
นักศึกษาไปฝึกงาน 

จ านวน ร้อยละ 

สาขาชัยพฤกษ์ 5 20.80 
สาขาคอนโดดี  ศาลายา 2 8.30 
สาขาหอพักศาลายา 2 8.30 
สาขามหาสวัสดิ์ 6 25.00 
สาขาศาลายาบางภาษี 2 8.30 
สาขา September 2 8.30 
สาขาซอยอาภา 1 4.20 
สาขาศาลายานิเวศน์ 3  4 16.70 
รวม 24 100.00 

 
 ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  หมู่
เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก จ าแนกตามสาขาของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน พบว่า  นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาดส่วนใหญ่ฝึกปฏิบัติงานที่สาขามหาสวัสดิ์ จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00  รองลงมา 
คือ  สาขาชัยพฤกษ์  จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  20.80  และ สาขาศาลายานิเวศน์ 3 จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.70  
  
ตารางที่  3  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตร 
     บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก จ าแนกตามภาคการศึกษาท่ี  1  

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

ความหมาย ล าดับ 
X  SD. 

มาตรฐานการท างานระบบร้านคุณภาพ 4.75 .337 มากที่สุด 2 
การบริหารทรัพยากร 4.61 .376 มากที่สุด 3 
การปฏิบัติงานตามกระบวนการ 4.51 .314 มากที่สุด 4 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 4.94 .171 มากที่สุด 1 
รวม 4.67 .214 มากที่สุด  
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 ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก พบว่า  ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (
X = 4.67)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด   มีพฤติกรรมใน การ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.94)  รองลงมา คือ มาตรฐานการท างานระบบร้านคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (
X = 4.75) การบริหารทรัพยากรอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.61)   และด้านการปฏิบัติงานตามกระบวนการอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ( X  = 4.51)    
 
ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก จ าแนกตามภาคการศึกษาท่ี  2  
 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

ความหมาย ล าดับ 
X  SD. 

การบริหารการขายประจ าผลัด 4.67 .291 มากที่สุด 5 
กระบวนการตรวจสอบสินค้า 4.60 .390 มากที่สุด 6 
การตรวจสอบมาตรฐานร้าน 4.72 .425 มากที่สุด 4 
การสื่อสารภายในร้าน 4.91 .282 มากที่สุด 2 
การสร้างความสัมพันธ์และพึงพอใจกับลูกค้า 4.89 .294 มากที่สุด 3 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 4.95 .206 มากที่สุด 1 
รวม 4.79 .249 มากที่สุด  

 
 ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  หมู่
เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก พบว่า  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.79)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด   มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.95)  รองลงมา คือ 
การสื่อสารภายในร้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.91) การสร้างความสัมพันธ์และพึงพอใจกับลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด (
X = 4.89)   การตรวจสอบมาตรฐานร้านอยู่ในระดับมากท่ีสดุ  ( X = 4.72)  และการบริหารการขายประจ าผลดัอยู่ในระดบั
มากที่สุด  ( X = 4.67)  และกระบวนการตรวจสอบสินค้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X =  4.60)   
 
สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หมู่ เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ฝึกปฏิบัติงานมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ได้ผลดังนี้ 
 1.  ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งส่วนหนึ่งคือการท างานเป็นทีม  ซึ่งเป็นไปท านอง
เดียวกับการศึกษาของ คมกฤช  จันทร์โอภาส (2553)  เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการ
ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ  พบว่า  ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ต้องมีแนว
ทางการท างานเป็นทีม  คือ  การที่บุคคลมีความผูกพัน  ความรับผิดชอบและผลักดันทางท างานให้ไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อ
จะให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน  และการท างานเป็นทีมจะต้องมี   การจัดการ  การวางแผน  การด าเนินงานท่ีดี
และความเข้าใจซึ่งกัน  
 2.  ความสัมพันธ์และความพึงพอใจกับลูกค้าของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  อยู่ในระดับ
มากที่สุด  เนื่องจากการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  หมู่เรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็น
การฝึกงานในการเตรียมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน  โดยเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริการดังนั้นควรมีมาตรฐานในการบริการ  
โดยเฉพาะในต าแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการ   ซึ่งเป็นไปท านองเดียวกับการศึกษา ทศพล  ภู่จ านงค์ (2559, หน้า 51)  ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค  กรณีศึกษา  ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น   พบว่า  พนักงานที่ท างาน
ช่ัวคราว (Part  Time)  เหล่านี้ไม่ได้รับการอบรมจริงจังจากทางส่วนกลาง  เพราะยังไม่ถูกบรรจุเป็นพนักงานประจ า  ดังนั้น
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เรื่องมาตรฐานการให้บริการ  อาจจะยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับผู้จัดการร้านหรือแม้แต่ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน  และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อในการบริหารจัดการ  ว่าควรมีการวางต าแหน่งอุปกรณ์ให้สะดวกแก่พนักงาน เพราะในการด าเนินธุรกิจ  
พนักงานกับลูกค้ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากและสิ่งที่ต้องท าเป็นประจ าที่พนักงานจะต้องท า   คือ การเติมสินค้าต้อง
สามารถให้พนักงานเติมสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วและบริษัท ซีพีออลล์  จ ากัด  (มหาชน) (2560, หน้า 32)  ให้ความส าคัญ
กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า  เนื่องจากการด าเนินธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น  
เสียงหรือความต้องการของลูกค้าจะเป็นข้อมูลส าคัญที่บริษัทใช้ประกอบในการก าหนดกลยุทธ์การขาย  การคัดเลือกสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า  ท าให้ลูกค้าตัดสินใจกลับมาใช้บริการ
ซ้ า  รวมทั้งแนะน าบอกต่อประสบการณ์ที่ดีต่อ ๆ ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สาขาวิชาการตลาดฯ  ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการท างาน
อย่างมีขั้นตอนและกระบวนการให้กับนักศึกษา   เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  หรือน าไปเป็นแนวทางใน
การปรับหลักสูตร  โดยก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ท าการสอนให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ   
 2. สาขาวิชาการตลาดฯ  ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่นักศึกษาบางรายไม่สามารถท างานได้ตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนด  เพื่อด าเนินการแก้ไขและค าปรึกษาเป็นรายกรณี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาหลักธรรมมาบูรณาการเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการบูรณาหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน และ3) เสนอแนะการบูรณาหลักธรรมเพื่อลดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวโดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 16 อ าเภอ จ านวน 399 คน โดย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง2) ผลการ
เปรียบเทียบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะครอบครัวมี
การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพไม่แตกต่างกัน 
และ 3) ประชาชนได้เสนอแนะการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเกิดขึ้นมาจากอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในครอบครัวและจากสิ่งแวดล้อมท่ีเข้ามาท าให้เกิดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวจึงควรมีหน่วยงานท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด 
ค าส าคัญ : 1.การบูรณาการ, 2.หลักธรรม, 3.ความรุนแรงในครอบครัว, 4.ปัญหาความรุนแรง 
 

ABSTRACT 
This research objectives were: 1) to study the principle of integration to reduce violence in the 

family of PhraNakhon Si Ayutthaya ;2) to compare different personal factors, integrating the principles of 
violence against the family in PhraNakhon Si Ayutthaya according to the principles of Buddhism;and 3) to 
find the recommendations to integrate the principles of harm reduction in the family by integrating Lucky 
Buddha Dhamma. This research was a mixed-method research. Both quantitative and qualitative. The 
sample consisted of 390 people living in PhraNakhon Si Ayutthaya province who were randomly selected 
by multistate random sampling. The data were collected by questionnaires distributed to people living in 
Phranakhon Si Ayutthaya province. Then the questionnaire was used to analyze and process the data with 
the computer programmed in social science. 

The research findings were as follows: 1) integrating principles to reduce domestic violence; 2) the 
results of the hypothesis were found that people in Phranakhon Si Ayutthaya had the age, educational 
level, occupation, family status There was a significant difference between the two groups. But Status does 
not difference;and 3) the people suggested to reduce violence in the family of Ayutthaya province. 
Domestic violence is a result of the emotional and emotional state of the family and the environment that 
causes domestic violence. 
Keywords: 1.integration, 2.principles, 3.domestic violence, 4.violence 
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บทน า 

การกระท ารุนแรงในสังคมไทยเกิดขึ้นได้ทั้งที่เราสังเกตเห็นและไม่เห็น ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระดับความผิดปกติของ
ภาวะจิตใจ เช่น คนเป็นโรคจิตประเภทคลั่งสลับซึม ที่ก่อเหตุท าร้ายแก่คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวจนเป็นข่าวให้เห็นอยู่
เสมอ การกระท ารุนแรงอันเกิดจากความคิดความเช่ือของคนในสังคมเป็นสิ่งละเอียดอ่อน บางอย่างแฝงมากับความเช่ือใน
รูปแบบของค่านิยม หรือสืบทอดผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละสังคม จนเกิดการยอมรับ และมักมองข้ามลักษณะความ
รุนแรงที่ปรากฏในสังคมมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ทั้ง ๆ ที่เป็นความรุนแรงท่ีกระท าขึ้นระหว่างแม่ต่อลูกหรือกระท ากับตนเอง
การท าร้ายร่างกาย การข่มขืน และการทารุณกรรมทางด้านจิตใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติ และสาเหตุส่วนใหญ่
จะมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางเพศ  ปัญหาการกดขี่แรงงานเด็ก ผู้ที่กระท าความผิดหรือมีพฤติกรรมของความรุนแรงที่
เราพบเห็นในสังคมส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชายในครอบครัวและ หญิงมักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง รวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุ
ก็มักได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การกระท ารุนแรงที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่จะเกิดในครอบครัวหรือชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกัน ลักษณะความรุนแรงมีตั้งแต่ดุด่าด้วยถ้อยค า ลงโทษด้วยวิธีการแปลก ๆ ท า
ร้ายร่างกาย และคุกคามทางเพศ รูปแบบของความรุนแรงที่พบ คือ การท าร้ายร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ เป็นผลให้เกิด
ความทุกข์ทรมานแก่สตรี คนชรา และเด็ก การขู่เข็ญกีดกันจ ากัดเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว การที่เด็กได้รับ
การปฏิบัติจากผู้ใหญ่ในครอบครัว จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตราย บาดเจ็บ กระทบกระเทือนทางด้านร่างกาย จิตใจ และทาง
เพศ ตลอดจนการถูกละเลย ไม่สนองตอบความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดู ปัญหาส่วน
ใหญ่เริ่มมาจากปัญหาทางครอบครัวที่มีปัญหาอย่าร้าง ส่วนใหญ่เกิดกับเด็กและผู้หญิง ความไม่พร้อมในการมีครอบครัว ขาด
วุฒิภาวะในการดูแลสมาชิก ปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น และสร้างปัญหาให้แก่สังคม  

ผลจากการกระท ารุนแรงระหว่างกันตามความเช่ือของไทยโดยทั่วไปโดยการเฆี่ยนตีหรือท าร้ายร่างกาย ด้วยการ
แสดงความรุนแรงใช้วิธีการที่รุนแรง เช่น ขว้างปา รุมท าร้าย หรือรื้อถอนบ้าน ซึ่งเกิดผลร้ายต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งร่างกายและ
จิตใจเด็กท่ีถูกทุบตี ท าร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องความรุนแรง จะเข้าใจผิดว่า ปัญหาแก้ไขได้ด้วยความ
รุนแรง  ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ปัญหาทุกปัญหาควรแก้ไขด้วยเหตุผล  ด้วยการพูดจาท าความเข้าใจ  นอกจากนี้ การอยู่ในภาวะ
แวดล้อมที่มีความรุนแรง เด็กจะซึมซับเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัว เด็กจะกระท าความรุนแรงต่อเพื่อน  และเมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระท ารุนแรงต่อครอบครัวตนเอง ต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง จะเห็นได้ว่า "ความรุนแรง" ถ่ายทอดจากพ่อ 
แม่ ลูก หลาน เหลน ต่อไป ถ้าเราปล่อยให้ความรุนแรงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อย  ความรุนแรงก็อยู่ในสังคมตลอดไป จึง
เป็นเหตุผลว่า เราต้องป้องกันมิให้ความรุนแรงแพร่ขยายถ่ายทอดเป็นวัฎจักรที่ไม่ดีไปเรื่อย ๆ 

ดังนั้น ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เริ่มมาจากปัญหาทางครอบครัว ทั้งปัญหาหย่าร้าง ความไม่พร้อมใน
การมีครอบครัว ขาดวุฒิภาวะในการดูแลสมาชิก ปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น และสร้างปัญหาให้แก่
สังคม ท้ังนี้ การบูรณาการหลักธรรมจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตครอบครัวที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะช่วยสร้างรากฐาน
ส าคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาหลักธรรมมาบูรณาการเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการบูรณาหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน 
3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบูรณาหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยบูรณาการหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีด าเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวน 399 คน/ครอบครัวได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane จากประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 306,128 ครัวเรือนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 คน/
ครัวเรือน แล้วน ามาหาอัตราสัดส่วนของประชากร (Proportional to Size) เพื่อหากลุ่มตัวอย่างแยกแต่ละอ าเภอใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบ Multistage Sampling  (การสุ่มแบบหลายขั้นตอน)โดยการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลากลายวิธีการในการสุ่ม 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชนแต่ละหลังคาเรือนโดยมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 306,128 ครัวเรือน และ
ต้องการกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 ครัวเรือนโดยมีขั้นตอนดังนี ้
 1. แบ่งหลังคาเรือนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยแบ่งเป็นแต่ละอ าเภอ 
 2. แต่ละอ าเภอน ามาสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  
 3. แต่ละช้ันภูมิน ามาสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 4. แต่ละกลุ่มน ามาสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้ได้กลุ่มหลังคาเรือนตามที่
ต้องการ 399 ครัวเรือน 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , 

หลักธรรมในพระไตรปิฎก และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ผู้วิจัยจึงมา
ก าหนดเป็นยุทธวิธี มาก าหนดเป็นตัวแปรอิสระของการวิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
ผลการวิจัย 

ประชาชนในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุ 48 ปีขึ้นไป จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 
สถานภาพโสด จ านวน 231 คนมีการศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2อาชีพเกษตรกร จ านวน 259 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.4  

ผลการศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการหลักธรรมเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า 
การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
และจ าแนกในแต่ละด้าน มีผลดังนี้ 

1) หลักกัลยาณมิตรธรรมพบว่า มีการบรูณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อยู่ระดับ ปานกลาง 
2) หลักทิศหก พบว่า มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับ ปานกลาง 
3) หลักเบญจศีล-เบญจธรรม พบว่า มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับ มาก 
4) หลักพรหมวิหาร พบว่า มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับ น้อย 

  
ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

การบูรณาการหลักธรรมเพ่ือลด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

- หลักกัลยาณมิตรธรรม  
- ทิศหก  
- หลักเบญจศีล-เบญจธรรม 
- พรหมวิหาร 4  

ปัจจัยสนับสนุน 

- พฤติกรรมทางกาย 
- พฤติกรรมทางวาจา 
- พฤติกรรมทางใจ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวจ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบใน
แต่ละด้าน มีผลปรากฏดังนี้ 

1) หลักกัลยาณมิตรธรรมพบว่า ประชาชนที่มี อายุและ สถานภาพต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ไม่แตกต่างกัน  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีการบูรณาการหลกัธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยหลัก
กัลยาณมิตรธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม
แตกต่างกัน กับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงาน และอาชีพรับราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างเป็นรายคู ่

2) หลักทิศหกพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไม่แตกต่างกัน  

ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า  

ประชาชนที่มีอาย ุ18 – 27 ปี มีการบูรณาการหลกัธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครวัดว้ยหลักทิศหกแตกตา่งกัน กับ
ประชาชนที่มีอายุ 38 - 47 ปี และอายุ 48 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

3) หลักเบญจศีล-เบญจธรรม พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา ต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไม่แตกต่างกัน  

ประชาชนที่มี อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า  

ประชาชนที่มีอายุ 18 – 27 ปี มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยหลักเบญจศีล-เบญจธรรม
แตกต่างกัน กับประชาชนที่มีอายุ 28 - 37 ปี อายุ 38 - 47 ปี และอายุ 48 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยหลักเบญจศีล-เบญจธรรม
แตกต่างกัน กับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

4) หลักพรหมวิหารพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่
แตกต่างกัน  

ประชาชนที่มี การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า  

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยหลักพรหมวิหาร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยหลักพรหมวิหารแตกต่าง
กัน กับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงาน และประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างเป็นรายคู ่

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน อภิปรายได้ว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนมีการบรู
ณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม ด้วยหลักทิศหก ด้วย
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หลักเบญจศีล-เบญจธรรม ด้วยหลักพรหมวิหาร น้อยมากหรืออาจจะแทบไม่ได้น ามาใช้เลยอาจเป็นเพราะวิถีชีวิตหรือสภาพการเปน็อยู่ 
จากเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาทองพูน สติสมฺปนฺโน (เสือขาว) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การคบมิตรในพระ
พุทธ ศาสนา”พบว่ามิตรในทางพระพุทธศาสนามีความหมาย 3 ประการ คือ 1) ความหมายตามศัพท์ ได้แก่ มิตตะ หมายถึง ผู้
มีความเมตตา เพราะค าว่ามิตตะมีรากศัพท์เดียวกันกับเมตตา มีความรักใคร่ สนิทสนมกัน สุขหรือทุกข์ก็ไม่ทิ้งกัน คบกันด้วย
จิตใจที่บริสุทธิ์ 2) ความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจมีหลายค าคือ มิตร เกลอ สหาย หมายถึง เพื่อน เกลอ หรือสหาย ผู้ที่ท าอะไร
ถูกใจตน ผู้ที่คบกันนาน เท่าใดก็ยังมีความรักต่อกันไม่เปลีย่นแปลง ผู้ที่คบกันโดยไม่เลือกชาติ ศาสนา เพศ หรือช้ันวรรณะ เป็น
ต้น 3) ความหมายขยาย เป็นความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยตัวบุคคล แต่ขยายไปถึงการสื่อสาร ข้อมูล สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้
ต่าง ๆ เป็นต้น ที่คนจะต้องเกี่ยวข้อง ศึกษาเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน ถ้าเลือกสื่อหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี จะท าให้ตนเองเสื่อม
เสียได้ง่าย แต่ถ้าเลือกสิ่งที่ดีก็จะท าให้ชีวิต พัฒนาการไปในทางที่ดีได้ มิตรมีความส าคัญต่อทุกคน ในทางพระพุทธศาสนาจึง
ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะอยู่ได้โดยล าพัง จ าเป็นจะต้องมีการคบหาสมาคมกันเป็นมิตร เพื่อ
ช่วยเหลือการงาน หรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ถ้าเลือกคบคนดี ก็จะท าให้เรามีชีวิตที่พัฒนาไปในทางที่ดี มีความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิต ถ้าคบกับคนไม่ดีก็จะท าให้ชีวิตมีแต่ความตกต่ าเสียหาย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) หลักกัลยาณมิตรธรรม 2) หลักทิศหก 3) หลักเบญจศีล-เบญจธรรมและ4) หลัก
พรหมวิหาร 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักกัลยาณมิตรธรรมพบว่า การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
จังหวัดพระนครศรอียุธยาโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ครอบครัวมีการแสดงออกท่ีสื่อถึงความรักและความเอาใจใส่
ในชีวิตประจ าวัน เช่น สัมผัส ให้ก าลังใจ โทรศัพท์ จดหมายสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟังซึ่งกันและ
ครอบครัวมีการท า กิจวัตรประจ าวันร่วมกันเช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระอุทิศ อภิวโร (มีดี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ” พบว่า ปัญหาชีวิต
ของคนเรานั้น มีปัญหาพื้นฐานของชีวิตอันเดียวกัน นั่นคือ ความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความโลภ ความโกรธ และความหลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาชีวิตจากภายใน
มาสู่ภายนอก ที่มุ่งเอาชนะกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู้เท่าทันในปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาตาม
เหตุปัจจัย 

2) หลักทิศหก พบว่า การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถหาทางออกได้ (โดยไม่ท าร้ายตนเอง และ/หรือ
ท าโทษสมาชิกในครอบครัว และ/หรือทรัพย์สิน)คนในครอบครัวมีความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร พอเพียง มีวินัยและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ครอบครัวมีการดูแลใส่ใจ ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนการชักจูงให้มีความมั่นใจและมีความรู้สึกที่ดีกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาทองพูน สติสมฺปนฺโน (เสือขาว)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การคบมิตรในพระพุทธศาสนา”พบว่ามิตร
ในทางพระพุทธศาสนามีความหมาย 3 ประการ คือ 1) ความหมายตามศัพท์ ได้แก่ มิตตะ หมายถึง ผู้มีความเมตตา เพราะค า
ว่ามิตตะมีรากศัพท์เดียวกันกับเมตตา มีความรักใคร่ สนิทสนมกัน สุขหรือทุกข์ก็ไม่ทิ้งกัน คบกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ 2) 
ความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจมีหลายค าคือ มิตร เกลอ สหาย หมายถึง เพื่อน เกลอ หรือสหาย ผู้ที่ท าอะไรถูกใจตน ผู้ที่คบกัน
นาน เท่าใดก็ยังมีความรักต่อกันไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ที่คบกันโดยไม่เลือกชาติ ศาสนา เพศ หรือช้ันวรรณะ เป็นต้น 3) ความหมาย
ขยาย เป็นความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยตัวบุคคล แต่ขยายไปถึงการสื่อสาร ข้อมูล สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น  

3) หลักเบญจศีล-เบญจธรรมพบว่า การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนยังให้ความส าคัญกับการไม่ประพฤติผิดทางกายและทางวาจา 
และใจไม่ใช้ก าลังข่มเหงท าร้ายร่างกายกันซึ่งมีผลเป็นความบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจและมีการส ารวมระวังไม่ประมาท มี
ความรู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ลิ้มลองรสชาติของสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งปวงยังมีความละอายในการท าบาปทั้งปวงกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยพระอุทิศ อภิวโร (มีดี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ” พบว่า ปัญหา
ชีวิตของคนเรานั้น มีปัญหาพื้นฐานของชีวิตอันเดียวกัน นั่นคือ ความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความโลภ ความโกรธ และความหลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาชีวิตจากภายใน
มาสู่ภายนอก ที่มุ่งเอาชนะกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู้เท่าทันในปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาตาม
เหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไว้ 2 ขั้น คือ 1) ขั้นภายนอก (วัตถุ) สอนไม่ ให้เกียจคร้านใน
การประกอบอาชีพการงาน คือ การพยายามสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยการรู้จักขยันหมั่นเพียร และการเก็บออม 
นอกจากนั้นก็ให้งดเว้นจากเหตุแห่งความเสื่อมฉิบหายของโภคทรัพย์ 2) ขั้นภายใน (จิตใจ) สอนให้มีอริยทรัพย์ คือ การหัด
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ควบคุมความต้องการหรือหัดคิด หัดใช้ปัญญา สั่งสอนตนเองให้เป็นนายอยู่เหนือวัตถุ อันเป็นการสร้างคุณธรรมประจ าใจขึ้น
แทนทรัพย์ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าของชีวิตให้สูงยิ่งขึ้นไป 

4) หลักพรหมวิหารพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านนี้ต่ ากว่าด้านอื่นทั้งนี้เนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้ การ
ด าเนินชีวิตการเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่เข้ามาสู่วิถีการด ารงชีวิตมีเรื่องสิ่งยั่วยุมากมายการที่คนในครอบครัว
สามี ภรรยา จะยินดีเฉพาะคู่ครองของตน ไม่ประพฤติตนเป็นคนเจ้าชู้รองลงมาคือ มีอาชีพสุจริต มีความพอดีในทรัพย์อันเป็น
ของตนที่ได้มาโดยชอบธรรมและต่ าที่สุด คือ พูดและท าแต่ความจริง พูดอย่างไรท าอย่างนั้น ท าอย่างไรก็พูดอย่างนั้น เป็นคน
ตรง คนจริง คนแท้ ไม่โลเล คดในข้องอในกระดูกนั้นเป็นไปได้ยากมากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ท าให้การการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปญัหา
ความรุนแรงในครอบครัวด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศิริวัฒน์อริยเมธี (จันต๊ะ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา” พบว่า พุทธธรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างส าคัญโดยแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความสอด คล้องกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยหลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแยกกล่าวได้ 4 ประเด็น คือ 1) หลัก
พุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการผลิต 7 ประการ คือ เรื่องสุขของคฤหัสถ์, ความไพบูลย์, ขุมทรัพย์  
4 อย่าง, ประโยชน์ของมนุษย์, ปริเยสนาหรือการแสวงหา, แนวทางแห่งความส าเร็จ มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์โดยชอบธรรมของ
คฤหัสถ์ และเรื่องเบญจศีลเบญจธรรม 2) หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริโภค 6 ประการ คือ 
ปัจจัย 4, เป้าหมายของการบริโภค, สันโดษ, การจัดสรรทรัพย์ใช้, หลักว่าด้วยความตั้งมั่นแห่งตระกูล และอบายมุขคือ ทาง
แห่งความเสื่อมทรัพย์ 3) หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการแลกเปลี่ยนซื้อขาย 4 ประการ คือ หลัก
อาชีวัฏฐมกศีล, คุณ สมบัติของนักการค้าที่ดี, เหตุที่ท าให้การค้าขายขาดทุน และได้ก าไร และหลักอัปปมาทธรรม 4) หลักพุทธ
ธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ จัดสรรจัดการผลผลิต 2 ประการ คือ หลักสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และหลักอคติ 4 อย่าง 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นลักษณะที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในเรื่องของการตัดสินใจ การค้นหาสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุผลพื้น ฐาน 
และด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้ชีวิตด าเนินไปตามวิถีการเป็นอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีกรอบ
ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ 

ผลสัมภาษณ์การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลั ก
กัลยาณมิตรธรรม สรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า การใช้วาจาหรือการใช้ค าพูด การแสดงออกที่สื่อถึงความรักและความเอาใจ
ใส่ในชีวิตประจ าวัน เช่น สัมผัส ให้ก าลังใจ โทรศัพท์ จดหมาย ท้วงติง แสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าที่ดีต่อกันให้ความรู้
ความเห็นที่ถูกต้อง ให้รู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว อะไรถูก อะไรผิด แนะน าการด าเนินชีวิตด้วยสติและปัญญา ในไปคบหาสมาคม 
สามารถท าให้คนรักนับถือ ปัญหาต่างๆ ที่จะผลพวงท าให้เกิดความรุนแรงในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อเพื่อนฝูง 
สังคม และครอบครัว ก็จะลดน้อยลงได้ คนทุกคนมีความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มิตรสหายและพวกพ้อง
บริวารมีส่วนอย่างส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนชีวิตของเราให้มีความราบรื่น และสามารถสร้างความดีได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น
เราจึงควรผูกมิตรไว้กับทุก ๆ คน ให้มีความรู้สึกว่า เมื่อหันไปรอบทิศก็มีแต่กัลยาณมิตรรอบตัว มิตรที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เราจะต้องรู้จักคบหาสมาคม เพื่อประคับประคองกันในการท าความดี เพื่อให้มีชีวิตที่รุ่ งโรจน์ถึงจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างปลอดภัย 

หลักทิศหกสรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า คนทุกคนในครอบครัวเดียวกันจะมีความหมายต่อกันและกันไม่ว่าพ่อแม่ 
พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลูกหลาน ล้วนแต่มีความส าคัญท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น แต่ปัจจุบันมีการเสพสื่อต่าง ๆ ซึ่งเข้ามาใน
ระบบครอบครัวมากมายท าให้เกิดความแตกต่างกันด้านนิสัย พื้นฐาน หลายๆคนเกิดการมีโลกส่วนตัวของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในหลักทิศหก ลดน้อยลงมาก การที่คนในครอบครัวเดียวกันแต่ละคนมีความรัก เคารพ มีการ
ดูแลใส่ใจกันและกันเป็นสิ่งที่ดี และยังเป็นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่นๆ ได้อีกเป็นสิ่งที่ควรศึกษา และน ามา
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีทางสังคมที่ดีอีกด้วย ทั้งถือว่าเป็นการวางแบบแผนของสังคมที่ให้ความส าคัญกับมนุษย์
ในทุกฐานะ และยังสามารถ น าความสงบสุข มาสู่สังคมได้  ก็ท าให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม และแสดงหลักความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไว้อย่างดีงาม  
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หลักเบญจศีล-เบญจธรรมสรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัน และกันยินดีรับ
ฟังค าแนะน าและปฏิบัติตามค าแนะน าตามค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ ว่าสิ่งไหนควรท า สิ่งไหนไม่ควรท า ไม่สร้างความระแวงสงสัย
ให้ร้ายแก่กันและกัน มีการส ารวมระวังไม่ประมาท ไม่ประพฤติผิดทางกายและทางวาจา และใจ เป็นการรักษาเจตนาที่จะ
ควบคุมกาย และวาจาให้เป็นปกติคือ ไม่ท าบาป โดยการละเว้น 5 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักขโมย 
ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ละเว้นจากการพูดปด ละเว้นจากการเสพสุรา 

หลักพรหมวิหารสรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัน ตามหลักผู้ใหญ่ที่คอยดู
ปกป้องผู้ที่ภายใต้การดูแลคือคนในครอบครัว ลูกหลาน บริวารในบ้าน ด้วยความเมตตากรุณา มุฑิตา อุเบกขา คือการให้ความ
รัก ความสงสาร ความปรารถนาดีที่จะให้ครอบครัวเป็นสุขพ้นจากทุกข์และได้เข้ายินดีรับฟังค าแนะน าและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้ใหญ่ ความรักหรือความเมตตาเป็นความหวังดีที่อยากมอบให้ใครบางคน โดยที่เขาอาจไม่ได้เรียกร้อง ความ
สงสาร (กรุณา) เขามีความทุกข์อยู่ก่อนแล้วและก าลังต้องการความช่วยเหลือ  ความยินดีกับคนอ่ืน ท าให้เราฝึกเป็นคนใจกว้าง 
ไม่อิจฉาริษยา นานเข้าก็จะกลายเป็นใจกว้างโดยธรรมชาติไปเอง เพราะได้หลักธรรมข้อท่ี 4 การวางเฉยมาช่วยนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดังนี ้

1.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือ หลักกัลยาณมิตรธรรมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ครอบครัวใน
สังคมไทยควรมีการท า กิจวัตรประจ าวันร่วมกันเช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกายเพื่อให้อบอุ่นลูกหลาน
ไม่มีขาดความอบอุ่นจนต้องไปพ่ึงเพื่อนหรือสิ่งยั่วยุต่างๆ 

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือ หลักทิศหกพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น คนครอบครัวมีการดูแลใส่
ใจ ความปลอดภัยของสมาชิกทุก 

3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ หลักเบญจศีล-เบญจธรรมพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ก็ยังมีการใช้ก าลังข่ม
เหงท าร้ายร่างกายกันซึ่งมีผลเป็นความบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจจึงควรปลูกฝังการท าให้ประชาชนรู้ในหลักของหลักธรรมที่
เหมาะสมในการด าเนินชีวิตมากขึ้น 

4. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือ หลักพรหมวิหารพบว่า อยู่ในระดับน้อย ดังนั้น ควรปลูกฝังความมีเมตตา
กรุณา เมตตา การความรัก ความปรารถนาดีในครอบครัวเป็นสุขพ้นจากทุกข์ให้มากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้1) การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพุทธศ าสนา, 2) 
หลักการด าเนินชีวิตผู้น าครอบครัว ผู้น าชีวิต, 3) การด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย  

อาจารย์ จ านวน 50 คน นักศึกษา 531 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 50 คนเครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
ปีการศึกษา 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัย พบว่า 
รอบที่ 1 เดือนสิงหาคม 2560  – มกราคม 2561 โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.21,  
S.D. = .69) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ห้องสมุด และห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์  ( x  = 4.34, S.D. =.63 
และ x  = 4.34, S.D. =.62 ตามล าดับ) รองลงมา คือ ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน (สนาม สวน บริเวณวิทยาลัย) ( x  = 4.32, 
S.D. = .64) และห้องปฎิบัติการเคมี ( x  = 4.30, S.D. = .62) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ อาหาร ( x  = 3.91, S.D. = 
.85) รองลงมา คือ การบริการซักฟอก ( x  = 3.97, S.D. = .80)  
           รอบที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 – กรกฎาคม 2561 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.22, 
S.D. = .71) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ห้องสมุด ( x  = 4.33, S.D. =.65) รองลงมา คือ     ภูมิทัศน์ภายนอก
อาคารเรียน (สนาม สวน บริเวณวิทยาลัย) ( x  = 4.32, S.D. = .64) และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์( x  = 4.31, S.D.= 
.64) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ อาหาร ( x  = 3.97, S.D. = .85) รองลงมา คือ การบริการซักฟอก ( x  = 4.01, S.D. 
= .85)  
 ผลประเมินในรอบที่ 1 ผู้วิจัยได้น าเสนอในที่ประชุมการปรับแผนปฎิบัติการรอบ 6 เดือน น าไปสู่การพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน เมื่อประเมินในรอบท่ี 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มมากข้ึน  ด้านที่พัฒนา ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ การปรับปรุงห้องเรียน การปรับปรุงร้านค้า และห้องสมุด ดังนั้นเพื่อให้
เกิดการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนางานต่อไป เพื่อพัฒนา
ปัจจัยเอื้อส าหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ    สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
This descriptive research aimed at identifying clients’ satisfaction related educational resource 

management which facilitates teaching and learning in Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi (BCNR) 
and to develop educational resource management. Samples of this study were instructors, students, and 
BCNR’s staff. The questionnaire, namely, Clients’ Satisfaction related Educational Resource Management, 
Academic Year 2017. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used to analyze data. 

The results showed that: 
Phase I: August 2017 to January 2018 
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The results stated that overall of Clients’ Satisfaction was at good level ( x  =4.21, S.D. = .69). The 
library service and anatomy laboratory had the highest score of satisfaction at very good level  ( x  =4.34, 
S.D. = .63 , x  =4.34, S.D. = .62 ), then satisfaction of landscape of BCNR was at good        ( x  =4.32, S.D. = 
.64) and chemical laboratory was at good level ( x  =4.30, S.D. = .62). On the other hand, satisfaction of 
clients to food service had the lowest score at good level ( x  = 3.91, S.D. = .85). Then, detergent services (
x  =3.97, S.D. = .80) was at good level.  

Phase II: February 2018 and July 2018 
The results stated that overall of Clients’ Satisfaction was at good level ( x  =4.22, S.D. = .71). The 

library service had the highest score of satisfaction at good level ( x  =4.33, S.D. = .65), then satisfaction of 
landscape of BCNR was at good ( x  =4.32, S.D. = .64) and anatomy laboratory was at good level ( x  =4.31, 
S.D. = .64). Moreover, food service ( x  =3.97, S.D. = .85) and detergent services ( x  =4.01, S.D. =.64) got the 
lowest score, respectively. 
 The results of the first phase were used to develop educational resource management of BCNR in 
the last 6 months of academic year. Comparing the results between Phase I and phase II, overall of 
satisfaction of clients was higher. Additionally, computer laboratory, classroom environment, food shop, 
and library had higher score. Therefore, clients’ satisfaction related educational resource management was 
evaluated continuously for facilitating and developing teaching and learning process. 
Keywords: Clients’ Satisfaction , Educational Resource Systems that Facillitate Teaching and Learning 
  
บทน า 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก  มีพันธกิจหลักในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม  ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
และตามปรัชญาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี  ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีชุมชนเป็นฐาน  สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้  มีภาวะผู้น า  มั่นคงในจริยธรรม 
มีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง สังคมและวิชาชีพ และด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกช้ันปีอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ได้แก่  สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนการสอนของผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้ วยตนเอง ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้สอน  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน
ห้องเรียน สถานที่เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งตรงตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีการก าหนดมาตรฐานในการศึกษาในด้านกระบวนการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีผู้สอนที่มีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ดี สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด (ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์, 2558) 

 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน  สภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เช่น  
ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วน  ท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความราบรื่น  สะดวก รวดเร็วตามแผนท่ีก าหนดไว้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจะช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน   ซึ่งสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้าน เช่น ท าให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ  เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิด
แรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่ดี  มีความพึงพอใจในการเรียน  ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปัจจัย
ส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน  คือ ความรู้สึกที่เกิดจากตัวผู้เรียน  ความรู้สึกพึงพอใจ  สนใจ อยากเรียนอยากรู้   ซึ่งจะ
เป็นตัวน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด   ดังนั้นถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
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กายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพแล้ว  จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้  (ทรงสิริ  วิชิรานนท์  และ 
อรุณี อรุณเรือง, 2559)   

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีระบบการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรยีน
การสอน ดังนี้  1) คอมพิวเตอร์ มีการจัดหา จัดซื้อ และซ่อมบ ารุง  2) โสตทัศนูปกรณ์  จัดอุปกรณ์ภายในห้องเรียนและ
ห้องเรียนกลุ่มย่อยให้เพียงพอและพร้อมใช้    3) ห้องสมุด มีการส ารวจความต้องการการใช้หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลใน
สาขาต่าง ๆ การจัดซื้อ การบ ารุงรักษา   4) ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม รวมถึง
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน   5) ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียน ค าร้อง
ขอเอกสาร การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา การประกาศผลการเรียน  6) การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มี
การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เรียน การให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล  7) การจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา โดยจัดหาร้านค้าที่ได้มาตรฐานบริการอาหารแก่ผู้เรียน การตรวจร่างกายผู้ประกอบการ  งานอาคารสถานที่
สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหา การซ่อมบ ารุง  8) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบคุณภาพน้ า ความ
สว่างของไฟฟ้า และจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัย  9) ห้องปฏิบัติการ  10) 
หอพักนักศึกษา  มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในหอพัก  ซึ่งการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้   วิทยาลัยฯ เชื่อ
ว่าจะเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างาน    นอกจากการจัดบริการให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนแล้ว  การให้บริการต้องค านึงถึงคุณภาพด้วย   คุณภาพของการบริการเป็นมาตรฐานใช้วัดระดับบริการว่าดี ตรง
กับความคาดหวังของผู้รับบริการเพียงใด    ซึ่งถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับเท่ากับการบริการที่เราได้รับจริง  ผลก็คือ 
คุณภาพของการบริการนั้นน่าพอใจ    ดังนั้นการประเมินความพึงใจของผู้รับบริการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็น  เนื่องจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการได้รับบริการ  ท าให้เห็นทัศนคติและมุมมองของนักศึกษา  คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ของวิทยาลัยซึ่งใช้บริการด้านต่างๆ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ท าให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง  การส ารวจหรือศึกษา
ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจะท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
มากยิ่งขึ้นและทราบความต้องการของผู้ใช้บริการที่สมบูรณ์มากข้ึน   ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การประกันคุณภาพที่ดี
ต่อไป  (สมหมาย  เปียถนอม, 2551) 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560   เพื่อน าผลการประเมินสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน   ไปใช้เป็นข้อมูลน าเข้าเพื่อพัฒนาระบบการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2 552 และน ามา
วางแผนกลยุทธ์ในระดับนโยบายและพัฒนาการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของวิทยาลัยและการผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสังคม   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ

จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560  ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกช้ันปี  จ านวน 531 คน อาจารย์ จ านวน 50 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 50 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกช้ันปี  จ านวน 531 คน อาจารย์ จ านวน 50 คน และบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 50 คน รวม 631 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน   ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

1. ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรยีนการสอน  ประกอบด้วยข้อค าถาม 

237 ข้อ แบ่งเป็น 10 ด้าน ดังน้ี 
    2.1 ด้านที่ 1 คอมพิวเตอร์ จ านวน 19 ข้อ 

    2.2 ด้านที่ 2 โสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 16  ข้อ 
    2.3 ด้านที่ 3 ห้องสมุด จ านวน 26  ข้อ 

    2.4 ด้านที่ 4 ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 44 ข้อ 

    2.5 ด้านที่ 5 งานทะเบียนและประมวลการศึกษา จ านวน 22 ข้อ 

    2.6 ด้านที่ 6 การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล จ านวน 21 ข้อ 

    2.7 ด้านที่ 7 การจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา จ านวน 33  ข้อ 

    2.8 ด้านที่ 8 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย จ านวน 40 ข้อ 

    2.9 ด้านที่ 9 ห้องปฏิบัติการ จ านวน 54 ข้อ 

    2.10ด้านที่10 หอพักนักศึกษา จ านวน 17 ข้อ 
  การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขต โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถาม และรายละเอียดตัวแปร 

3. สร้างข้อค าถาม และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับตอบแต่ละข้อ 

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  (Wording) ของข้อค าถามโดย
พิจารณาว่าข้อค าถามสามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ( Index of Objective Congruence: IOC)  โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50-1.00 คัดเลือกไว้ ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง  ซึ่งค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าตั้งแต่ 0.95   และน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out)   

5.  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา  2559   โดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.97 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี 
ก าหนดเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบ รอบที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – มกราคม 2561 และรอบที่ 2 เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

โดยก่อนเริ่มเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยไม่ก าหนดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งพิทักษ์สิทธิของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของแบบสอบถาม ในกรณีไม่สมบูรณ์ในรายข้อใด ก าหนดเป็น 

ค่า Missing value 
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4. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ โดยในรอบที่ 1 น าเสนอผลในที่ประชุมปรับ 

แผนปฎิบัติการครึ่งปีแรก ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียน
การสอน และประเมินซ้ าในรอบท่ี 2 โดยน าเสนอในที่ประชุมจัดท าแผนปฎบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  เพื่อวางแผนการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับปีการศึกษา 2561 

  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ส าหรับการวิจัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ 

2. วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน 

การสอน  โดยน ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกช้ันปี  จ านวน 531 คน อาจารย์ จ านวน 50 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 50 คน 
 

 ผลการวิจัย 
 
  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ 

  เรียนการสอน รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – มกราคม 2561)  (N=574) 
 

ล าดับที ่ รายการ ผลการประเมิน 

x  S.D. แปลผล 
1 ด้านคอมพิวเตอร์ 4.17 .72 มาก 
2 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 4.19 .68 มาก 
3 ด้านห้องสมุด 4.34 .63 มาก 
4 ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม    
 4.1 ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน (สนาม สวน บริเวณวิทยาลัย) 4.32 .64 มาก 

การจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอือ้ต่อการเรียนการสอน 

1 คอมพวิเตอร์ 
2 โสตทศันปูกรณ์  
3 ห้องสมดุ 

4 ด้านกายภาพสิง่แวดล้อม 

5 งานทะเบียนและประมวลผลการศกึษา 

6 การบริการอนามยัและการ
รักษาพยาบาล 

7 การจดับริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

8 ระบบสาธารณปูโภคและรักษาความ 

   ปลอดภยั 
9 ห้องปฏิบตัิการ 
10 หอพกันกัศกึษา  

ความพงึพอใจตอ่การ
จดับริการสิง่อ านวยความ
สะดวกที่เอือ้ตอ่การเรียนการ

สอน 
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 4.2 สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียน  (เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร
เรียน) 

4.30 .61 มาก 

 4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 4.25 .66 มาก 

 4.4 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนกลุ่มย่อย 4.23 .65 มาก 
5 ด้านระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา    

 5.1 งานทะเบียน 4.29 .63 มาก 

 5.2 งานประเมินผลการศึกษา 4.20 .68 มาก 
6 ด้านบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.28 .63 มาก 

7 ด้านการจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา    
 7.1 อาหาร 3.91 .85 มาก 

 7.2 สนามกีฬากลางแจ้งและสถานท่ีออกก าลังกายในร่ม 4.17 .67 มาก 

8 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย    
 8.1 ระบบสาธารณูปโภค : น้ าดื่ม น้ าใช้ การก าจัดขยะ 4.11 .74 มาก 

 8.2 ระบบรักษาความปลอดภัย 4.26 .66 มาก 

 8.3 การบริการซักฟอก 3.97 .80 มาก 

9 ห้องปฏิบัติการ    
 9.1 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 4.21 .64 มาก 

 9.2 ห้องปฏิบัติการเคมี 4.30 .62 มาก 

 9.3 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 4.34 .62 มาก 

 9.4 ห้องปฏิบัติการจุลชีว 4.29 .63 มาก 

10. หอพักนักศึกษา 4.08 .77 มาก 

 รวม 4.21 .69 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า อาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.21, S.D. =.69) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  
คือ  ห้องสมุด และห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์  ( x  = 4.34, S.D. =.63  และ x  = 4.34,  S.D. =.62 ตามล าดับ) รองลงมา คือ 
ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน (สนาม สวนบริเวณวิทยาลัย) ( x  = 4.32, S.D. =.64) และห้องปฎิบัติการเคมี ( x  = 4.30, S.D. =.62) 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อาหาร ( x  = 3.91, S.D. =.85)  รองลงมา คือ การบริการซักฟอก ( x  = 3.97, S.D. 
=.80)  

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ เรียน 

               การสอน รอบที่ 2  (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – กรกฎาคม 2561) (N=550) 
 

ล าดับที ่ รายการ ผลการประเมิน 

x  S.D. แปลผล 
1 ด้านคอมพิวเตอร์ 4.24 .71 มาก 
2 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 4.25 .69 มาก 
3 ด้านห้องสมุด 4.33 .65 มาก 
4 ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม    
 4.1 ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน (สนาม สวน บริเวณวิทยาลัย) 4.32 .64 มาก 
 4.2 สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียน  (เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร

เรียน) 
4.30 .61 มาก 

 4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 4.25 .67 มาก 
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ล าดับที ่ รายการ ผลการประเมิน 

x  S.D. แปลผล 

 4.4 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนกลุ่มย่อย 4.23 .65  มาก 

5 ด้านระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา    

 5.1 งานทะเบียน 4.27 .66 มาก 

 5.2 งานประเมินผลการศึกษา 4.21 .71 มาก 

6 ด้านบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.28 .64 มาก 

7 ด้านการจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา    
 7.1 อาหาร 3.97 .85 มาก 

 7.2 สนามกีฬากลางแจ้งและสถานท่ีออกก าลังกายในร่ม 4.19 .69 มาก 

8 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย    
 8.1 ระบบสาธารณูปโภค : น้ าดื่ม น้ าใช้ การก าจัดขยะ 4.11 .74 มาก 

 8.2 ระบบรักษาความปลอดภัย 4.26 .67 มาก 

 8.3 การบริการซักฟอก 4.01 .85 มาก 

9 ห้องปฏิบัติการ    
 9.1 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 4.24    .66 มาก 

 9.2 ห้องปฏิบัติการเคมี 4.28  .65 มาก 

 9.3 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 4.31  .64 มาก 

 9.4 ห้องปฏิบัติการจุลชีว 4.27  .64 มาก 

10. หอพักนักศึกษา 4.07  .81 มาก 

 รวม 4.22  .71 มาก 
 

จากตารางที่ 2  พบว่า อาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22, S.D. =.71) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ห้องสมุด ( x  = 4.33, S.D. =.65) รองลงมา คือ ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน (สนาม สวน บริเวณวิทยาลัย) ( x  = 4.32, S.D. 

=.64) และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ( x  = 4.31, S.D. =.64) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อาหาร 
( x  = 3.97, S.D. =.85)  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความพึงใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี  รอบที่ 1 พบว่า อาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.21, S.D. =.69) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุด  คือ  ห้องสมุด และห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์  ( x  = 4.34, S.D. =.63  และ x  = 4.34,  S.D. =.62 ตามล าดับ) รองลงมา 
คือ ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน (สนาม สวนบริเวณวิทยาลัย) ( x  = 4.32, S.D. =.64) และห้องปฎิบัติการเคมี ( x  = 4.30, S.D. 

=.62) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ อาหาร ( x  = 3.91, S.D. =.85)  รองลงมา คือ การบริการซักฟอก ( x  = 3.97, 
S.D. =.80)  

2. ความพึงใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี  รอบที่ 2 พบว่า อาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22, S.D. =.71) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ห้องสมุด ( x  = 4.33, S.D. =.65) รองลงมา คือ ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน (สนาม สวน บริเวณวิทยาลัย) ( x  = 4.32, 
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S.D. =.64) และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ( x  = 4.31, S.D. =.64) รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อาหาร 
( x  = 3.97, S.D. =.85) รองลงมา คือ การบริการซักฟอก ( x  = 4.01, S.D. =.85) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการประเมินความพึงใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ปีการศึกษา 2560  ในรอบที่ 2 พบว่า   โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิความ
พึงพอใจต่อการจัดบริการสูงกว่าผลการประเมินในรอบที่  1  แสดงให้เห็นถึงการที่วิทยาลัยได้มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบที่ 1 ไปใช้ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น  เช่น  ในส่วนของการประเมินเรื่องอาหาร ในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด  เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ต้องพักค้างประจ าที่หอพักภายในวิทยาลัยฯ จากท่ีจ านวนนักศึกษามีจ านวนมาก  ท า
ให้การบริการร้านอาหารมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่บางครั้งในช่วงพักกลางวัน และหลังเรียนในช่วงเย็นที่
นักศึกษาพักพร้อมกัน   จึงท าให้นักศึกษาต้องรอคิวการสั่งอาหารนาน  และร้านค้ามีความหลากหลายค่อนข้างน้อย   จากผล
การประเมินดังกล่าววิทยาลัยฯไดม้ีการปรับปรงุร้านค้า  โดยมีการเปิดประมูลคัดเลือกรา้นค้าใหม่ ปรับปรุงที่น่ังการรับประทาน
อาหาร การเพิ่มจ านวนร้านค้าเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้ออาหารที่เพิ่มมากข้ึน มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพของอาหาร  
การตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ  จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดบริการในรอบที่ 2 แม้ว่าผลการประเมินความพึง
ใจยังคงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด แต่พบว่าคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.91 เป็น 3.97    ความพึงพอใจ
เป็นระดับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลจากเปรียบเทียบการท างานของข้อเสนอตามที่เห็นหรือเข้าใจ  กับความคาดหวังของ
บุคคล ดังนั้นระดับความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ช่ันความแตกต่างระหว่างการท างานที่มองเห็นหรือเข้าใจและคาดหวัง   ถ้าการ
ท างานของข้อเสนอไม่ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการท างานข้อเสนอตรงกับความคาดหวังลูกค้า
ย่อมพอใจแต่ถ้าเกินความคาดหวังลูกค้ายิ่งพอใจมากขึ้น (Kotler, 2000)   ซึ่งความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์
ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับ
การตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เ มื่อไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย   ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น (ธนวรรธน์   บริพันธ์ุ และประสิทธ์ิ  ต้อยติ่ง , 2553)  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการในด้านห้องสมุด พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดทั้ง 2 รอบ  
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการด้านห้องสมุด  และเล็งเห็นว่าห้องสมุดมีส่วนส าคัญในการช่วยให้
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มีการก าหนดแผนงานและอนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนซื้อต าราหลักทางการพยาบาลทั้ ง 5 สาขาหลักให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล รวมถึงการเพิ่มวารสารอิเล็คทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นท าให้นักศึกษามีต ารา หนังสือ เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ีระยะเวลาการจัดบริการมีส่วนส าคัญที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียน คณาจารย์ และบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ สามารถศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียนหรือนอกเวลาท างานได้  โดยการจัดบริการนอกเวลาท าการในวันจันทร์-วนั
ศุกร์ เวลา 16.30 น.- 19.00 น. และในวันเสาร์ เวลา 9.00 น.- 15.00 น. ท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลีย่สงู  ซึ่งห้องสมุด
เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และเป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  ท าให้ผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้ศึกษาวิจัยสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เช่นเดียวกับห้องปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์ที่ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  เนื่องจากการเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน  หรือนอกเวลาราชการ   เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง   และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างดี  และสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่ยึดติดอยู่เฉพาะความรู้ที่ได้จากผู้สอน 
(ทรรศนีย์  วราห์ค า, 2554)   

นอกจากนี้ในส่วนของภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร (สนาม สวน บริเวณวิทยาลัย) มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูงเช่นกัน  เนื่องจากวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้มีที่พักผ่อน  มีสวนหย่อม มีศาลาพักผ่อนมีการ
ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม  มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลภูมิทัศน์ของวิทยาลัย  ให้มีความสะอาด
สวยงาม  ซึ่งการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้  เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลเหนือจิตใจและพฤติกรรมของ
ผู้เรียน  เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนการท างานของทุกคนในสถานศึกษา  สร้าง
เสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เกิดผลส าเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ( วัชรศักดิ์  วุฒิ
วิชญานันต์, 2559) 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ด้านกระบวนการวิจัย  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความ 

สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ควรรายงานผล
การประเมินรอบที่ 1 ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อวางแผนการปรับปรุงให้ทันในช่วงไตรมาสที่ 3  
และสามารถประเมินผลของการปรับปรุงก่อนการประเมินในรอบที่ 2  เพื่อพัฒนาคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อ
การเรียนการสอน 

2. ด้านกระบวนการบริหาร ก าหนดให้ผลการประเมินเป็นพันธสัญญาของผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละงานเพื่อน า 

ไปใช้พัฒนางานในท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนควรร่วม 

กับงานอ านวยการในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปัจจัยเอื้อต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
       ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ศึกษาถึงผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีผล
ต่อคุณภาพการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงทดลองเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ส าหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อจัดท าสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อ
บทเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตรแ์ละสรรีวิทยา  ข้ันตอนการวิจัยและ
พัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 คน และเทคโนโลยีสนเทศทาง
การศึกษา 5 คน  กลุ่มตัวอย่างในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 30 คน ในปีการศึกษา 2560 เป็น
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์,แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จากการทดลอง 3 ครั้ง พบว่า การทดลองครั้งที่ 1-3 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/83.33, 84.17/90.69 และ 85.50/91.00 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ย
หลังใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สื่อสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ <0.05 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อน ามาเรียงด้านที่คะแนนมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการน าเสนอเนื้ อ 
ด้านการเรียนการสอนตามล าดับ ดังนั้นสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพช่วยเสริมทักษะความรู้ในการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาได้ 
ค าส าคัญ: สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
 
ABSTRACT 
 Experimental research and Development was electronic lesson materials for teaching and learning 
in the subjects of anatomy and physiology for nursing students at Borommarajjonani College of Nursing, 
Chakriraj, Ratchaburi province, Thailand. Objectives which are: This research purposed of this study has 
three main objectives including; 1.) to create electronic lesson materials for teaching and learning in the 
subjects of anatomy and physiology to the criteria 80/80. 2)  To study the learning achievement of electronic 
lesson materials on teaching and learning management in the subjects of anatomy and physiology. 3.) To 
study the satisfaction of using media lessons, electronic lesson materials for teaching and learning in the 
subjects of anatomy and physiology. Materials and Methods which are: collaborating between 3 
researchers and experts in content and educational information technology. The sample group was selected 
from 30 nursing students in the first academic year 2017 as purposive sampling. In the experiment, the 
learning management plan, electronic lesson media, learning achievement test and the satisfaction 
assessment. Results: The results of this study found that 1-3 tests; in the first test, the efficiency of the 
lesson is 81.25/83.33, in the second test, the efficiency of the lesson is 84.17/90.69 and in the last test, the 
efficiency of the lesson is 85.50/91.00, it was higher than criteria set 80/80. The comparison of the success 
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in the study in this college founded that in each unit study and all, the sample group has the average score 
after studied by content base learning higher than before studied statistically significant p<0.05. The 
satisfaction toward found that high satisfaction with content base learning in every fields, according to the 
scores from highest to the lowest which arranged by following; learning activities of media, presentation of 
contents and learning method. Conclusion: The E- learning was improving the learning of nursing students 
in anatomy and physiology. 
Keyword: Electronics lesson media, Anatomy, and Physiology. 
 

บทน า  
ปัจจุบันการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) แตกต่างไปจากอดีต ไม่ใช่เน้นการถ่ายทอด

ความรู้จากครูสู่ศิษย์ มีการปรับการศึกษาเป็นเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในการด ารงชีวิต เป้ า
หลักไม่ใช่ตัวเนื้อหาสาระแต่เป็นการฝึกให้เกิดทักษะ (skills) จึงได้พัฒนาและสร้างกรอบแนวคิดแห่งศตวรรษที่ 21 ในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ Reading (การอ่าน) (W)Riting (การเขียน) และ (A)Rithematic 
(คณิตศาสตร์) ส่วน 7Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า
( Collaboration, Teamwork and Leadership) ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร  ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ 
(Communications,Information, and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computingand ICT Literacy) ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) (Trilling & Fadel, 
2009) 

การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเน้นให้ผู้ เรียนใช้ความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสม
ประสบการณ์ให้เกิดทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 จะต้องพัฒนา
ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนางานอาชีพ และแหล่งเรียนรู้
และบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้เรียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (สุธน วงค์แดงและคณะ, 2561) การพัฒนาทักษะเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ 
ในขณะเดียวกันก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยด้วยเช่นกัน 
การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ 
สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและการพึ่งตนเองได้บ้าง ทางเทคโนโลยี (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2554)  

การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ด าเนินไปอย่างที่ตั้งไว้ 
การจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งหวังให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่
ตลอดเวลา (Active Learner) สร้างบรรยากาศให้ในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหา
ค าตอบ (Community of Inquiry) มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิด การคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning) ที่จะน าไปสู่การผลิต
นวัตกรรม (Innovation) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไทยให้น าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับผู้เรียน การจัด
กิจกรรมจะต้องมีลักษณะที่ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง มีการกระตือรือร้น และคิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา 
(active learner) ตามแนวกับการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (active learning) จะส่งผลให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2556)  

จะเห็นได้ว่าการศึกษาปัจจุบันนั้นจะเกี่ยวข้องกับการน าสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือการเรียนรู้แบบรายบุคคลผ่านสื่อออนไลน์ หลักการนี้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  หมวด 9 มาตรา 66 ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะการ
น าสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ของตนเองได้ตลอดชีวิต จึงแตกต่างจากการศึกษาที่เน้นเฉพาะการบรรยายอย่างเดียว 
เพราะท าให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการหาความรู้ด้วยตนเอง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ,2542) 
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ปัจจุบันการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้บรรลุผลลัพธ์ที่จ าเป็นต่อผู้เรียน จะมุ่งไปที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองให้สามารถก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนไม่น าเนื้อหาสาระจากต ารามาบรรยายให้ผู้เรียนจดจ าแล้วน าไป
สอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนรู้เรียนแบบลงมือท า มีประเด็นค าถามกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนสม่ าเสมอ น าไปสู่ความกระตือรือร้น
ที่จะสืบค้น รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อสมมติฐานค าตอบที่คุ้นเคย พบเจอจากประสบการณ์
เดิมใกล้ตัว สร้างเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิมของผู้เรียน (Project-Based Learning: PBL)  

วิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่มีการบูรณาการไม่ซ้ าซ้อนสาระเนื้อหา เน้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนในเชิงการอภิปรายกลุ่ม ตั้งแต่ค าถามถามอยากรู้ สมมติฐานค าตอบ เพื่อช่วยกันสืบค้น
ทฤษฎีความรู้ที่มีแหล่งอ้างอิงเช่ือถือได้มาอภิปรายสนับสนุน หรือโต้แย้งยื่นยันค าตอบที่เป็นจริง รวมถึงการใช้ทฤษฎีความรู้
สร้างกระบวนการทดลอง หรือปฏิบัติเพื่อพัฒนาช้ินงาน ผลงาน หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเข้าถึงสารสนเทศและ
พัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากว่าการบอกเล่าเรื่องให้นักเรียนจดจ า การ
ออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลต้องสอดคล้องกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดมาตรฐาน
จ าแนกเป็นการวัดประเมินผลความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ (Knowledge) หรือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
domain) การวัดประเมินผลทักษะการปฎิบัติ (Skill) เป็นการวัดระดับคุณภาพของทักษะการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ
ท างาน และวัดระดับคุณภาพของผลงาน ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) และการวัดผลประเมินผลเจตนคติ 
(Attitude) ด้านจิตพิสัย (Affective domain) โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติ และเจตนคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูมีการออกแบบไว้ อย่างเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมที่รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งเรื่องสถานที่ และเวลา 
เครื่องมือการวัดผล และเทคโนโลยีเชิงระบบท่ีน ามาใช้สนับสนุนการติดตามความก้าวหน้า และวิเคราะห์ผล เก็บรวบรวมผลจึง
ต้องเหมาะสม และใช้ได้ตรงลักษณะของการใช้งาน ที่สามารถให้นักเรียนรายงานผลการรับรู้สภาพของปัญหา ผลข้อสรุปการ
อภิปรายสมมติฐานค าตอบของค าถามอยากรู้ ผลข้อสรุปของผังมโนทัศน์การได้มาซึ่งการค้นหาค าตอบ ผลข้อค้นพบเชิง
คุณภาพของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล มีการบันทึกผลงาน ภาพ เสียง หรือ วิดีโอ และอื่น ๆ ได้อย่างดี เครื่องมือเชิง
ระบบอีกอย่างคือ คลังข้อสอบท่ีสามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ผลความรู้ ความสามารถของนักเรียน ตามตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา 
สามารถช้ีจุดอ่อนของการเรียนรู้ได้รายตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา ทั้งภาพรวมทุกคน และรายบุคคล ที่น าไปแก้ไขกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ ข้อบกพร่องของนักเรียน หรือแม้กระทั่งของครู และระดับความยาก 
ง่ายของข้อสอบ และถ้าเป็นระบบที่ลดงานครูเชิงเอกสารได้แล้วครูจะมีเวลาไป เตรียมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้มาก (วิจารณ์ พานิช, 2556) 

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หรือ อี เลิร์นนิง (Electronic learning; E- learning) ได้
แพร่กระจายสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงส าหรับผู้สอนมาใช้ในการบูรณาการเข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถก าหนดเนื้อหาและกุลยุทธ์ในการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทางไกล ลดข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ของผู้เรียน ในการศึกษาหาความรู้และยังเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะในเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา การเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ อีเลิร์นนิงจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ (1) การศึกษาที่ผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่เข้าเรียนต่างเวลากัน (2) การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเวลาเดียวกันแต่อยู่ห่างไกลกัน (Synchronized communication) เช่น การแชท
โต้ตอบ (3) การศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่เรียนต่างเวลากัน การสื่อสารจึงไม่ประสานเวลากัน 
(Asynchronized communication)  ดังนั้นการเรียนรู้ทั้ง 3 ประเภทนี้จะสามารถตอบโจทย์ข้อจ ากัดการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ขั้นตอน
จะต้องมีการก าหนดรหัสผู้ใช้ (usename) และรหัสผ่าน (password)  

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการศึกษาพยาบาลจะเรียนบนเว็บเพจ (web page) จะเริ่มจากการที่ผู้เรียนเข้า
สู่ระบบอินเตอร์เน็ต (internet) และใช้บราวเซอร์ (browser) เปิดไปยังเว็บไซต์ทางการศึกษาที่มีการออกแบบโดยผู้สอนซึ่ง
ออกแบบเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง (link) เข้าไว้ด้วยกัน ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาโดยวิธีการศึกษาจะเป็นการอ่านสื่อ 
ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟฟิก วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้สอนรวบรวมไว้ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน โดยโหลด
เนื้อหามายังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (smartphone) มาศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสามารถโต้ตอบกับผู้สอนและ
ผู้เรียนคนอื่นๆได้ตลอดเวลา สามารถส่งงาน เมื่อมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หรือผ่านสื่อออนไลน์ บนเครือข่าย
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อินเตอร์เน็ตแบบไร้ข้อจ ากัดมาช่วยในการสอนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และควบคุมการเรียนด้วยตนเองโดยผู้สอนจะมี
หน้าที่เพียงให้ค าแนะน า การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ของ
การศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ที่มีการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบไม่จ ากัด
สถานท่ีและเวลา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์จะต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ก าหนด
วัตถุประสงค์ เนื้อหา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์ของอุปกรณ์ของผู้เรียนและผู้สอนให้
เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาพยาบาล  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและชุมชน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก อีกทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบไร้
ขีดจ ากัด นักศึกษาพยาบาลวัยนี้จะมีความสนใจสื่อสังคมเพิ่มขึ้นมีระบบบริการอินเตอร์ เน็ตไร้สายให้กับนักศึกษาให้เอื้อ
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และยังเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายและตลอดเวลาอีกด้วย หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555)  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จะมีการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล โดย
ช่วงแรกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในช้ันปีท่ี 1จะต้องเรียน
ในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาเฉพาะเพื่อปรับพื้นฐานก่อนที่จะศึกษาในช้ันปีที่สูงขึ้นไป  โดยเฉพาะในรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา 1 และวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  นั้นจัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะที่นักศึกษาพยาบาลจะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เซลล์ เนื้อเยื่อและผิวหนัง ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท และระบบไหลเวียน ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆเพื่อส่งเสริมการท างานประสานกันอย่างกลมกลืน การ
ควบคุมการท างานของระบบต่างๆให้อยู่ในภาวะปกติ ระยะเวลาเรียนจะใช้เวลาในการเรียนตลอดภาคการศึกษา นักศึกษา
พยาบาลจะศึกษาวิชานี้ทุกๆ สัปดาห์โดยศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน 2 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ช่ัวโมง และ
ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ การเรียนวิชานี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ จดจ า อวัยวะตามระบบต่างๆด้วยตนเองทั้งที่เห็น
ด้วยตาเปล่าและผ่านกล้องจุลทรรศน์ 

ที่ผ่านมาปัญหาของนักศึกษาพยาบาล พบว่าในภาคการศึกษา ที่ 1 ของการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปี  นักศึกษา
ไม่สามารถปรับตัวต่อในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาได้ มีความเครียดในระดับสูง ความกดดัน ไม่สามารถ
ปรับตัวต่อสภาพสังคมใหม่ในวิทยาลัยฯ นักศึกษาแต่ละคนจะมีความแตกต่างด้านความรู้ การปรับตัว ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง นักศึกษาต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองจากนักเรียนช่วงมัธยมปลายมาเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อต้องศึกษาวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นักศึกษาแต่ละคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ จดจ าโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในร่างกายมนุษย์ให้
ถูกต้องด้วยตนเอง ภายในระเวลาที่จ ากัด จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ แม้ว่านักศึกษาจะในปัจจุบันจะมีทั้งอวัยวะจริง และหุ่นจ าลองทางกายวิภาคศาสตร์ใช้ในการศึกษาในภาคทดลอง
จะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา เนื้อหาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 จะประกอบด้วย 6 ระบบเซลล์
และเนื้อเยื่อ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง (กระดูกและข้อต่อ) ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน และระบบหายใจ ใน
ร่างกายมนุษย์ในภาวะปกตินั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาทุกระบบในภาคการศึกษาแรก จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่เป็นผู้สอน 
พบว่า นักศึกษาจะมีปัญหาด้านการจดจ าโครงสร้างของกระดูกแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์ ระยะเวลาในการท่องจ ามีน้อย 
การเขียนช่ือ ส่วนประกอบของกระดูกแต่ละส่วนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การผลลัพธ์การเรียนรู้ของระบบนี้ลดลงตามมา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 จึงต้องมีแนว
ทางการเสริมจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสั งคมและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning  ในลักษณะออนไลน์ผ่านระบบการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโปรแกรมมูเดิล 
(moodle) อันเป็นรูปแบบการสร้างสื่อออนไลน์อีกทางเลือกหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาด้วย
ตนเอง โดยใช้อุปกรณ์หลัก คือ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนออนไลน์มาพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อจัดท าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อบทเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
 

สมมติฐานการวิจัย 

 เมื่อเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นักศึกษาพยาบาลมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรียน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ได้แนวคิดมาจากเซอร์ เคน โรบินสัน ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และเน้น

ทักษะการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอบเขตการวิจัย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการวิจัย 

 รูปแบบการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาโดยด าเนินการวิจัยระหว่างผู้วิจัย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาด้านสื่อออนไลน์และนักศึกษา  ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา โดยด าเนินการวิจัยระหว่างผู้วิจัย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาด้านสื่อออนไลน์และนักศึกษา ไปใช้ในระบบการเรียน
การสอนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มเดียว 

แนวคิด:การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  

- ทักษะเพื่อการติดต่อสื่อสาร การ
แลกเปลีย่นความรู้ร่วมกัน 

- การเรยีนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

- จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชากายวภิาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา  

- การหาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 

- การทดลองใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชากาย
วิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 

ผลลพัธ์ 

- สือ่อิเลก็ทรอนิกส์วิชา กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอน

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยา  
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การสร้างและพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา ส าหรับนักศึกษาพยาบาล มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเริ่มจาก ศึกษาเอกสารต ารา บทความ งานวิจัยท้ังในประเทศ
และต่างประเทศเกี่ยวกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หลักการใช้สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วออกแบบบทเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ดังนี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- การสร้างภาพร่างและเขียนเนื้อหาของรายละเอียดแตล่ะบท มีเนื้อหา ตัวหนังสือ ภาพ เสียงการเชื่อมโยงส่วนต่างๆของร่างกาย
มนุษย ์

- สร้างบทเรียนตามที่ออกแบบไว้ 
- ทดลองใช้กับผู้เรียน 

- ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสื่อจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นจากผู้วิจัย และประเมินประสิทธิภาพของบทเรยีน
จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน 

- ส ารวจความพึงพอใจ 

2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3. การทดลองใช้สื่อบทเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 82 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จักรีรัช  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. แบบประเมินสื่อบทเรียนบทเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา แบบ rating scale 5 ระดับ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และค าถามปลายเปิดในส่วนข้อเสนอแนะ   

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบสื่อบทเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย คือ  
 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 

 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

1.ออกแบบเนือ้หา 

(Content analysis) 

2.ก าหนดวตัถปุระสงค์ 

(Objective) 

3.ก าหนดเนือ้หา/กิจกรรม 

(Content activity) 

4.ก าหนดวิธีน าเสนอ 

(Scenario) 
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 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

คะแนนประเมินสื่อบทเรียนบทเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจะต้องเหมาะสมมากข้ึนไป 
2. แบบประเมินความพึงพอใจสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนเริ่มจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แล้วสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่สร้างขึ้นโดยผ่านผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของความพึง
พอใจท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า IOC เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

การพิจารณาความสอดคล้องของความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินให้คะแนนแต่ละข้อค าถาม โดย
พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหานี้ ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 ส าหรับข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้อง 

ให้คะแนน 0 ส าหรับข้อที่ไม่แน่ใจ 

ให้คะแนน -1 ส าหรับข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

เกณฑ์การพิจารณา คือ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เป็นข้อค าถามที่ใช้ได้ ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.49 
ลงมา เป็นข้อค าถามที่ต้องปรับปรุงและตัดออก  

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ เพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(IOC; item objective congruence) ค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเพื่อใช้วัดความรู้ก่อน-หลงั
เรียน  เกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน พิจารณาความสอดคล้ องของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (content validity) และความเหมาะสมของ
ส านวนภาษา จากนั้นน าแบบทดสอบไปทดสอบกับตัวแทนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเที่ยง (reliability) ของแบบวัดโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ท
สัน มีเกณฑ์ว่า ค่าความเที่ยงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป และหาค่าความยาก (difficulty) ให้อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (discrimination) มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป แล้วน าแบบทดสอบไปใช้จริง ซึ่งผลวิเคราะห์มีดังนี้ 

ค่าความเที่ยง  มีค่า 0.93 
ค่าความยาก  มีค่า 0.27-0.80 

ค่าอ านาจจ าแนก  มีค่า 0.20-0.70 

4.แผนการจัดการเรียนรู้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
5.สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ขั้นตอนการพัฒนาสื่อมีดังน้ี 

 - ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
- วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO; learning outcome) 

- จัดรูปแบบเนื้อหาและภาพกราฟฟิกภายในเว็บ moodle, Adobe flash CS7, Photoshop CS7 และ adobe Illustrator CS6 

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว (animaton) ผ่านโปรแกรม Adobe flash CS7, Photoshop CS7 และ adobe Illustrator CS6 

- น าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน 
และปรับปรุงตามค าแนะน า ซึ่งค่าเฉลี่ยประเมินเว็บ 4.40 อยู่ในระดับมาก 

- เมื่อบทเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาผ่านแล้ว น าบทเรียนไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพสื่อ 3 ขั้นตอน คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง, ทดสอบกลุ่มเล็ก (small group), ทดสอบกับกลุ่มใหญ่ (large group) น าผล
คะแนนการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม (class room) คิดเป็นร้อยละ 80 

80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนแล้วความผิดพลาดได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 โดยเทียบตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ร้อยละ 95-100 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excellent) 

ร้อยละ 90-94 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดี (Good) 

ร้อยละ 85-89 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพ (Fairgood) 

ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพ (Fair) 

ต่ ากว่าร้อยละ 80 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพ (Poor) 
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         การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นเตรียม 

 1. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยอบรมวิธีการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
3 ช่ัวโมง 

 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 30 ข้อ มาให้นักศึกษาท าแบบทดสอบจากนั้นจัดแบ่งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 

 ขั้นการทดลอง 

 1. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

 2. ด าเนินการเรียนบนเครือข่ายอมพิวเตอร์ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยผู้สอนจะท า การสอนผ่านสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด/สัปดาห์ (ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง, ทดลอง 2 
ช่ัวโมง, เรียนรู้ด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง) เรียนในห้องเรียนสลับกับเว็บ ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหา ท าแบบทดสอบ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ยังมีการสนทนาผ่านเว็บท่ีผู้สอนคอยควบคุมร่วมสนทนาด้วยเพื่อจะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
ได้ พร้อมท้ังก าหนดการบ้านและกิจกรรม ก าหนดคะแนนในการท ากิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้จะใช้เวลาเรยีน 4 คาบๆ ละ 
60 นาที  

ขั้นหลังทดลอง 

 1. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าไปเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.น าแบบทดสอบมาตรวจคะแนนและผลความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การใช้สื่อ และส ารวจความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี ้

5.1 การหาความยากง่ายของแบบทดสอบ 

5.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

5.3 การหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

5.4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเที่ยบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

5.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 สามารถหาสูตรโดยใช้ E1/E2 

5.6 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเที่ยบค่าเฉลี่ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test (dependent samples) 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การตรวจสอบคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทดลอง 3 ครั้ง เพื่อทดสอบสมมติฐานว่า
สื่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สัมพันธ์กับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบระหว่างเรียนและภายหลังการเรียนผ่านสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดลองเพื่อศึกษาข้อบกพร่อง 
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ทีผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คน ทดลองเรียนสื่อบทเรียน จ านวน 4 หน่วยการเรียน จากนั้นตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ผ่านเกณฑ์มากกว่า 80/80  ผลเป็นดังนี ้
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ตารางที่ 1:  ประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จากการทดลองครั้งท่ี 1 
 

ห น่ ว ย ก า ร
เรียนรู ้

แบบฝึกระหว่างหน่วยการเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม ค่ า เ ฉ ลี่ ย

(n=3) 

E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

(n=3) 
E2 E1/E2 

1 10 8.00 80.00 10 8.33 83.33 80.00/83.33 

2 10 8.17 81.67 10 8.00 80.00 81.67/80.00 

3 10 8.33 83.33 10 8.33 83.33 83.33/83.33 

4 10 8.00 80.00 10 8.67 86.67 80.00/86.67 

รวม 40 32.50 81.25 40 33.33 83.33 81.25/83.33 

 
จากตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ทั้ง 4 

หน่วยการเรียนรู้ พบว่าผลคะแนนรวมของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเป็น 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน 
(หน่วยการเรียนละ 10 คะแนน จ านวนผู้ทดลอง 3 คน รวมทั้ง 120 คะแนน) มีค่าเฉลี่ย 32.50 คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูง
กว่า ค่า E1 ตามเกณฑ์ 80 ที่ก าหนด คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็น 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 
คะแนน มีค่าเฉลี่ย 33.33 คิดเป็นร้อยละ 83.33 สูงกว่า E2 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จาก E1/E2 ของการทดลองครั้งที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 81.25/83.33   

 
ตารางที่ 2: ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การทดลองครั้งท่ี 2  
 

ห น่ ว ย ก า ร
เรียนรู ้

แบบฝึกระหว่างหน่วยการเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม ค่ า เ ฉ ลี่ ย

(n=9) 

E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

(n=9) 
E2 E1/E2 

1 10 8.33 83.33 10 9.11 91.11 83.33/91.11 

2 10 8.56 85.56 10 8.94 89.44 85.56/89.44 

3 10 8.44 84.44 10 9.06 90.56 84.44/90.56 

4 10 8.33 83.33 10 9.17 91.67 83.33/91.67 

รวม 40 33.67 84.17 40 36.28 90.69 84.17/90.69 

 
จากการทดลองครั้งที่ 2 การหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ผลคะแนนรวมของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเป็น 303 คะแนน จากคะแนนเต็ม 360 คะแนน (หน่วยการเรียนละ 10 
คะแนน จ านวนผู้ทดลอง 9 คน รวมทั้ง 360 คะแนน) มีค่าเฉลี่ย 33.67 คิดเป็นร้อยละ 84.17 ซึ่งสูงกว่า ค่า E1 ตามเกณฑ์ 80 
ที่ก าหนด คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็น 327 คะแนน จากคะแนนเต็ม 360 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 36.28 คิด
เป็นร้อยละ 90.69 สูงกว่า E2 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จาก E1/E2 ของการทดลองครั้งท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.17/90.69   
 
ตารางที่ 3: ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การทดลองครั้งท่ี 3  

หน่วยการเรียนรู ้ แบบฝึกระหว่างหน่วยการเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม ค่ า เ ฉ ลี่ ย

(n=20) 

E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

(n=20) 
E2 E1/E2 

1 10 8.10 81.00 10 8.40 84.00 81.00/84.00 

2 10 8.00 80.00 10 9.10 91.00 80.00/91.00 

3 10 8.90 89.00 10 9.60 96.00 89.00/96.00 

4 10 9.20 92.00 10 9.30 93.00 92.00/93.00 

รวม 40 32.50 85.50 40 36.40 91.00 85.50/91.00 
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การทดลองครั้งที่ 3 การหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ผล
คะแนนรวมของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเป็น 684 คะแนน จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน (หน่วยการเรียนละ 10 
คะแนน จ านวนผู้ทดลอง 9 คน รวมทั้ง 800 คะแนน) มีค่าเฉลี่ย 34.20 คิดเป็นร้อยละ 85.50 ซึ่งสูงกว่า ค่า E1 ตามเกณฑ์ 80 
ที่ก าหนด คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็น 728 คะแนน จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 36.40 คิด
เป็นร้อยละ 91.00 สูงกว่า E2 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จาก E1/E2 ของการทดลองครั้งท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 85.50/91.00  ดังนั้น
การทดสอบประสิทธิภาพท้ัง 3 ครั้ง สรุปได้ว่าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับมากกว่า 80/80  

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X S.D t Sig. 

แบบทดสอบก่อนเรียน 46 12.09 3.319 
-36.557 .000* 

แบบทดสอบหลังเรียน 46 33.13 3.697 
*Sig p value <0.05 
จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  ทั้งก่อน

เรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 46 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน เพื่อน ามาใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่า t-test (dependent sample) 

ผลคะแนนการท าแบบทดสอบของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังเรียนแบบใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ตรงกับสมมติฐานการทดลองที่ตั้ง
ไว ้
 
ตารางที่ 5: ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(N=46) 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 4.35 0.72 มาก 

1.ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเรียนรู้ 4.13 0.57 มาก 

2.ระยะเวลาของการเรียนแต่ละกิจกรรม 4.28 0.79 มาก 

3.รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 4.15 0.74 มาก 

4.บรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.50 0.52 มาก 

5.สามารถในการเข้าเรียนผ่านสื่อได้ตลอดเวลา 4.30 1.09 มาก 

6.สามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนได้ตลอดเวลา 4.75 0.62 มากที่สุด 
ด้านการน าเสนอเนื้อหา 4.45 0.67 มาก 

1.ตัวหนังสือมีความชัดเจน ถูกต้อง 4.42 0.52 มาก 

2.การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน เข้าใจง่าย 4.92 0.41 มากที่สุด 
3.ประเมินเนื้อหาแต่ละบทมีความเหมาะสม 3.75 1.14 มาก 

4.การน าเสนอเรื่องมีความน่าสนใจ 4.67 0.38 มากที่สุด 
5.แบบทดสอบมีความเหมาะสม ประเมินผลได้ 4.50 0.88 มาก 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของสื่อบทเรียน 4.31 0.68 มาก 

1.บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.33 0.45 มาก 

2.โสตทัศนูปกรณ์พร้อมใช้งาน 3.68 0.98 มาก 

3.การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้รวดเร็ว 4.20 0.77 มาก 

4.การเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็ว 4.42 0.52 มาก 

5.เนื้อหามีความชัดเจน อ่านง่าย เข้าใจง่าย 4.58 0.72 มากที่สุด 
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6. การเช่ือมต่อไปยังเว็บเพจแต่ละหน้าได้รวดเร็ว 4.04 0.45 มาก 

7.การให้ข้อมูลป้อนกลับรวดเร็ว เข้าใจง่าย 4.75 0.87 มากที่สุด 
8.การด าเนินเนื้อหามีความกระชับไม่สับสน 3.75 0.52 มาก 

9.ความเหมาะสมของภาพ กราฟฟิก 4.50 0.39 มาก 

10.เกิดความสุขระหว่างการเรียนผ่านสื่อ 4.37 0.69 มาก 
 
จากตารางที่ 5 นักศึกษาที่เรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  จ านวนทั้งสิ้น 30 

คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านรูปแบบการเรียนการสอนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาแล้วด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ สามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนได้ตลอดเวลา 
มีค่าเฉลี่ย 4.75 และรองลงมาคือบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านการน าเสนอเนื้อหามีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อพิจารณาแล้วด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การน าเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอน 
มีค่าเฉลี่ย 4.92 รองลงมาคือการด าเนินเรื่องมีความน่าสนใจ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ ความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อพิจารณาแล้วด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของ
กราฟฟิก มีค่าเฉลี่ย 4.83 และรองลงมาคือ การให้ข้อมูลป้อนกลับรวดเร็ว ชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.75 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สามารถสรุปได้

ดังนี ้
1. การตรวจสอบของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จากการทดลอง 3 

ครั้ง พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/83.33 การทดลองครั้งที่ 2 สื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.17/90.69 และการทดลองครั้งท่ี 3 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.50/91.00 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 เมื่อใช้สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พบว่า แต่ละหน่วยการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สื่อสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อน ามาเรียงด้านท่ีคะแนนมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการน าเสนอเนื้อ 
ด้านการเรียนการสอนตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การตรวจสอบคุณภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จากผลวิจัย

เชิงทดลอง จ านวน 3 ครั้ง พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 81.25/83.33, 84.17/90.69 และ 85.50/91.00 ตามล าดับเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าสื่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่ใช้นี้มีคุณภาพ เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ดวงมณี แสนมั่น (2561) ได้กล่าวว่า เป็นเครื่องมือท่ีเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนท่ีมี
อุปสรรคในการเรียนรู้สามารถนอกจากจะท าในระบบคอมพิวเตอร์ยังสามารถท าในระบบสมาร์ทโฟน สื่อวีดิทัศน์ ได้อีกด้วย  
และความแตกต่างวิธีการสอนแบบบรรยาย มีข้อดีคือ เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลาน้อย เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ใช้กับผู้เรียน
จ านวนมากได้ สะดวก ไม่ยุ่งยาก และถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้มาก ส่วนข้อจ ากัดคือเป็นวิธีสอนที่ผ้เรียนมีบทบาทน้อย จึงอาจ
ท า ให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการบรรยาย อาศัยความสามารถของการบรรยาย ถ้าบรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูด
ใจผู้เรียน ผู้เรียนอาจขาดความสนใจ และถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจเกิดความไม่เข้าใจ 
และไม่สามารถซักถามได้ ถ้าผู้บรรยายไม่เปิดโอกาส นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีสอนท่ีไม่สามารถสนองตอบความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส าหรับวิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นหลัก มีข้อดีคือ ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น 
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สามารถจ า ได้มากและนานข้ึน ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในเวลาที่ก าหนดไว้ และช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ส่วนข้อการขาดทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแบบเรียนปกติ (ปริวรรต สมนึก, 2558) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
< 0.05 ทั้งนี้ สามารถอภิปรายได้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนสอดคล้อง
กับ วรรณี ศรีวิลัย (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจหลอดเลือดและ
ระบบไหลเวียนน้ าเหลืองพบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนผ่านสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็น
อย่างมาก เป็นการดึงดูดความสนใจผู้เรยีนให้เกิดการอยากเรยีนรู้ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจไดด้ียิ่งขึ้น สามารถจดจ าเนื้อหาได้นาน
ขึ้นกว่าการสอนโดยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนได้  
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้สื่อออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับการศึกษาของโสภิดา ท้วมมี (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบว่าพบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้เรียนให้
ความสนใจในการเรียนผ่านสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เป็นการดึงดูดความสนใจผู้เรียนให้เกิดการอยากเรียนรู้ 
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจ าเนื้อหาได้นานขึ้นกว่าการสอนโดยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาที่เรียนมากขึ้น ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจะมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างผลงานท่ีรับรู้กับ
ความคาดหวัง ซึ่งผู้ เรียนสามารถรู้สึกถึงระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ และพอใจอย่างมาก ตาม
ประสบการณ์และทักษะในการรับรู้วิเคราะห์ประเมินผลของแต่ละบุคคล 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาตัวอักษรยังไม่ชัดเจน เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและ

ความน่าสนใจในเนื้อหา  
2. ให้เพิ่มเติมลิงค์ความรู้จากภายนอกรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ก่อนน าไปใช้ในการทดลองครั้งท่ี 3  
3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรายวิชาอื่นๆ 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x 
Student satisfaction with the use of 802.1x wireless network services 
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1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 

2) อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
1 Manus Boonleat, 2 Amorn Juatee 

1 Office of Academic Resources and Information Technology, Kanchanaburi Rajabhat University. 
2 Computer Education Program, Faculty of Science and Technology, Kanchanaburi Rajabhat University. 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 
802.1x กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยการเทียบสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 986 คน 
เครื่องมือท่ีใช้วัดในงานวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งได้แบ่งกลุ่มแบบสอบถามวัดความพึงพอใจออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย 2) ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย 3) ด้านความ
ปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย และ 4) ด้านความเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย 
 จากการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1 x  
ทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย ค่าเฉลี่ย 4.41 ความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย ค่าเฉลี่ย 4.30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย ค่าเฉลี่ย 4.29 ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด  
ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย ค่าเฉลี่ย 4.05 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
4.26 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับ
เครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,  การใช้บริการ 
 

Abstract 
      The purpose of this research was to study the level of student satisfaction towards the use of 802.1x 
wireless network system in the case of Kanchanaburi Rajabhat University. The sample group in this research 
is personnel and undergraduate students of the 2nd year, Kanchanaburi Rajabhat University. Using stratified 
random sampling By comparing the total sample size of 986 people, the instrument used in this research 
is a closed-ended questionnaire. Which has divided the questionnaire to measure satisfaction in all 4 areas: 
1) the speed of the network system usage 2) the convenience of using the network system 3) the safety of 
using the network system And 4) the stability of network usage. 
      From assessing the level of student satisfaction towards the use of 802.1x wireless network services In 
all 4 areas, with the average value in each side, it was found that the stability of the network system usage, 
mean 4.41, was at a high level, followed by the speed of the network system usage, average 4.30. most 
The safety of using the network system, mean 4.29, satisfaction is at the highest level. In terms of 
convenience of using the network system, the average value is 4.05. Satisfaction is at a high level. With an 
average of 4.26, the highest level of satisfaction And bring the results to be a guideline for developing a 
system to connect computers with wireless networks to be more efficient. 
Keywords: Satisfaction, Use of the service 
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บทน า 
เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งระบบที่ใช้สายและระบบไร้สาย การน าเครื่อง

คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน และมีความจะเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พ .ศ. 2553 (The Office of the Higher Education Commission, 2011, p.86) โดยระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารจะต้องครอบคลุมพื้นที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน ฯลฯ 
รวมทั้งต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้และน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
นั้ น ม า ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น   
คลื่นความถี่เป็นตัวกลางในการเช่ือมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายภายใต้มาตรฐาน 802.11 จึงเกิดขึ้นและได้พัฒนา
กันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรฐาน 802.11b 802.11a 802.11g และ 802.11ac ซึ่งจะแตกต่างกันในเรื่องของความเร็วในการ
รับส่งขอมูลเป็นหลัก ท าให้การเช่ือมต่อและการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้งานระบบจนมาถึง
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการด าเนินการเรียนการสอน การวิจัย และอื่นๆ ปัจจุบันการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีปัญหาเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นป่า 
มีต้นไม้จ านวนมากและหนาแน่นมีอาคารตั้งอยู่ห่างกันการติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย ( Access Point:AP)  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนั้นกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และจะมีความหนาแน่นมากในบริ เวณอาคารที่มีการจัดการ
เรียนการสอน และมีชื่อ SSID ของจุดเช่ือมต่อเครือข่ายจ านวนมากในการเข้าใช้งานผู้ใช้งานจะเลือกเชื่อมต่อกับสถานีเครือขา่ย
ไร้สายที่ใกล้ที่สุดและสัญญาแรงที่สุดจากนั้นผู้ใช้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ก าหนดให้แต่หาก
ผู้ใช้งานได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกนอกรัศมีการให้บริการของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ผู้ใช้จะใช้งาน
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตไม่ได้เพราะอุปกรณ์มีระยะในการให้บริการที่จ ากัด จึงท าให้ผู้ใช้งานต้องท าการเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายตัวใหม่โดยผู้ใช้งานจะต้องลงช่ือเข้าใช้งานใหม่อีกครั้งเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตนั้น  

จากปัญหาผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี อาจท าได้ 3 รูปแบบ คือ เครือข่าย 802.1x เครือข่าย eduroam และเครือข่าย Roaming ในแต่ละรูปแบบการ
เช่ือมต่อจะมีขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายใน
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกที่จะพัฒนารูปแบบการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
802.1x ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEEE 802.1x เป็นมาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ้นในการตรวจสอบและรับรองผู้เขา้
ใช้งานผ่านทาง RADIUS Server โดยให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยวิธีการกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก าหนดให้ โดยที่ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนในครั้งแรกก่อนท่ีจะเข้าใช้งานระบบเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้เข้าใช้ระบบ ด้วยหมายเลข
ไอพี (IP Address) โดยผู้ใช้งานจะต้องแสดงหลักฐานของตนผ่านทางอุปกรณ์แม่ข่าย (Server) จากนั้นอุปกรณ์แม่ข่ายจะส่ง
หลักฐานดังกล่าวต่อไปยัง RADIUS Server ซึ่งเป็นระบบส าหรับตรวจสอบผู้ใช้โดยเฉพาะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันระหว่าง RADIUS Server และอุปกรณ์ Access Point ซึ่งวิธีนี้จะเป็นไปตามโพรโตคอลที่เรียกว่า EAP (Extensible 
Authentication Protocol) หากจะเข้าใช้งานในครั้งต่อไปผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายที่
ให้บริการระบบ 802.1x ได้ทันทีโดยไม่ต้องท าการใส่รหสัผูใ้ช้และรหัสผา่นอีกครั้งโดยที่ระบบจะตรวจสอบกับ RADIUS Server 
และประวัติการใช้งานของอุปกรณ์ และในขณะที่ผู้ใช้งานอยู่ระบบจะมีการจัดเก็บประวัติการใช้งานไว้ในระบบ Log file เพื่อ
ใช้ส าหรับตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย    
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1xมหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี 
            2. เพื่อน าผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี มาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 
802.1x มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีขั้นตอน ดังนี้ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
เพื่อน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2)  วิ เ คราะห์ วั ตถุประสงค์  เนื้ อหา  และโครงสร้ า งของการวิ จั ย เพื่ อก าหนดแนวทางและ  
หาขอบเขตของการออกแบบสอบถาม 

3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างโดยก าหนดประเด็นและขอบเขตค าถามด้วยการจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

4) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) ของประเด็นค าถามและภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับการวิจัยแล้วน าไปหาความเที่ยงของเนื้อหา 
(Content Validity) โดยใช้ผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือ 3 ท่าน โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยเลือกก าหนดคะแนนล าดับที่เลือก 1-5 โดยแปลค่าเฉลี่ย
โดยใช้หลักการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น ซึ่งเป็นการแบ่งช่วงเท่า ๆ กัน ดังต่อไปนี้ 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับความส าคัญ  มากท่ีสุด   
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับความส าคัญ  มาก   
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ระดับความส าคัญ  ปานกลาง   
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ระดับความส าคัญ  น้อย   
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ระดับความส าคัญ  น้อยท่ีสุด  
และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นโดยน าแบบสอบถามให้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญไปใช้เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วจึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
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       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณทฤษฎีเชิงสถิติ ( Taro 

Yamane,1970 : 580-581) โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จากนั้นผู้วิจัยได้ขอความ
อนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ในการกรอกแบบสอบถามโดยได้ส่งลิงค์ (Link) 
แบบสอบถามแบบออน์ไลน์ มีผู้กรอบแบบสอบถาม จ านวน 986 ชุด ตามสูตร ดังนี้ 

 
 

n  = ขนาดตัวอย่าง    
N  = ขนาดกลุ่มประชากร    

e  = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ = 0.05 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย   
     เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
            ประชากร  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าการศึกษา 2561)  

   กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 986 คน  
โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (Taro Yamane,1970 : 580-581) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.สถานะของผู้ตอบ 
3.คณะ/หน่วยงานท่ีสังกัด 
4.รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 
5. ชื่อ SSID  
6.จุดประสงค์การเชื่อมต่อ 

 
 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้
บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษา 
1. ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย  
2. ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบ
เครือข่าย  
3. ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย  
4. ด้านความเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย 
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ผลการวิจัย 
     ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง  จ านวน 468 คน คิ ด เป็นร้ อยละ 47 .47 และ เพศชาย จ านวน 518  
คิดเป็นร้อยละ 52.53 ตามล าดับ  ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67  
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 27.07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 194 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.68 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 6.18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเช่ือมต่อส าหรับใช้บริการเครือข่ายอื่นๆ (ที่ไม่ใช้เครือข่ายของ
ม ห า วิ ท ย าลั ย ฯ  เ ช่ น  ais dtac true) จ า น วน  2 6 3  ค น  SSID ช่ื อ  kru_wifi จ า น วน  2 2 4  ค น  SSID ช่ื อ อื่ น ๆ  
(ของมหาวิทยาลัยฯ) จ านวน 184 คน  SSID ช่ือ 802.1x จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 20.35 SSID ช่ือ eduroam จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 5.27 SSID ช่ือ Kru_AIS จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06  
 ผู้ใช้มีจุดประสงค์ของการใช้งานระบบเครือข่ายส าหรับเล่น Social Network จ านวน 986 คน ใช้รับ-ส่ง จดหมาย
อิ เล็กทรอนิกส์  (e-Mail) จ านวน 881 คน ใช้เพื่อความบันเทิง จ านวน 800 คน ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษา/ 
จัดเตรียมการสอน จ านวน 768 คน ใช้เล่น Game Online จ านวน 540 คน โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 385 คน 
ติดตามข่าวสารทั่วไปทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 324 คน ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
231 คน บริการสืบค้นฐานข้อมูล จ านวน 219 คน ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 189 คน   

ความพึงพอใจต่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย 802.1x ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย 802.1x แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย ด้ านความ
สะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย และด้านเสถียรภาพของการใช้
งานระบบเครือข่าย ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการแปลหมายในด้านการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย
ไร้สาย 802.1x 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย 4.30 0.52 ระดับมากท่ีสุด 
2. ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย 4.05 0.53 ระดับมาก 
3. ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย 4.29 0.53 ระดับมากท่ีสุด 
4. ด้านความเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย 4.41 0.61 ระดับมากท่ีสุด 
รวม 4.26 0.54 ระดับมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x พบว่า ด้าน
ความเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย 4.41 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความปลอดภัยของการใช้
งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย 4.29 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย 4.30 
ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ม า ก ที่ สุ ด  แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ข อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย  
มีค่าเฉลี่ย 4.05 ระดับความพึงพอใจมาก ดังนั้นประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของการให้บริการการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับ
เครือข่ายไร้สายด้วยระบบ 802.1x ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.26 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการแปลหมายในด้านการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย
ไร้สาย เปรียบเทียบระหว่างระบบ Captive Portal กับ 802.1x 

รายการ 
ระบบ Captive Portal ระบบ 802.1x 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร ะดั บ คว าม
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านความเร็วของการใช้งานระบบ
เครือข่าย 

3.80 0.64 ระดับมาก 4.30 0.52 ระดับ 
มากที่สุด 

2. ด้านความสะดวกสบายของการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

3.03 0.52 ร ะดั บปาน
กลาง 

4.05 0.53 ระดับมาก 

3. ด้านความปลอดภัยของการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

3.98 0.68 ระดับมาก 4.29 0.53 ระดับ 
มากที่สุด 

4. ด้านความเสถียรภาพของการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

4.04 0.53 ระดับมาก 4.41 0.61 ระดับ 
มากที่สุด 

รวม 3.71 0.59 ระดับมาก 4.26 0.54 
ระดับ 
มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย เปรียบเทียบ
ระหว่างรูปแบบ Captive Portal กับ ระบบ 802.1x มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่า ในภาพรวมของระบบ Captive 
Portal  มีค่าเฉลี่ย 3.71 ระดับความพึงพอใจมาก และระบบ 802.1x มีค่าเฉลี่ย 4.26 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย 802.1x มีระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่าในทุกด้าน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
      การวิจัยสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้
สายระบบ 802.1x ดังนี ้
      1. ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย 
            ผลการวิจัย พบว่า ความเร็วในการใช้บริการค้นหาข้อมูล Search Engine ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมา ความเร็วใน
การเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ค่าเฉลี่ย 4.41 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ความเร็วใน
การเข้าถึงเว็บไซต์ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ีค่าเฉลี่ย 4.19 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ความเร็วของการใช้
งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ค่าเฉลี่ย 4.14 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
         จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย 802.1 x มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เป็นรูปแบบที่มีความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่ายสูงเมื่อเทียบกับระบบ Captive Portal มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 3.80 เป็น 4.30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
      2. ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย 
              ผลการวิจัย พบว่า ความสะดวกในการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 4.54 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ทุกจุด มีค่าเฉลี่ย 4.04 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
คู่มือการแนะน าการติดตั้ง การใช้งานระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และจ านวน
จุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.74 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
         จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย 802.1x มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี เป็นระบบที่มีความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่ายเมื่อเทียบกับระบบ Captive Portal เพราะ
ผู้ท าการล็อกอินเข้าใช้งานระบบเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นระบบจะจ าค่าช่ือผู้ใช้และรหัสผู้ใช้งานไว้ เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตรวจสอบพบช่ือ SSID 802.1x จะท าการเข้าใช้งานเครือข่ายอัตโนมัติ และมีฟังก์ชัน roaming ท าให้ผู้ใช้บริการไม่พลาดการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ มีคู่มือการแนะน าการติดตั้ง การใช้งานระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม โดยสามารถดาวน์
โหลดจากหน้าเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 3.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ความพึง
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พอใจต่อการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย ระบบ 802.1x มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.03 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็น 4.05 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
      3. ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย 
               ผลการวิจัย พบว่า มีการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายแบบไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 4.55 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ความน่าเช่ือถือในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 4.39 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และเมื่อเกิดปัญหาจากไวรัส สปายแวร์หรืออ่ืนๆ ระบบเครือข่าย ระบบจะมีการแจ้งเตือนและก าจัด มีค่าเฉลี่ย 
3.92 ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่า เฉลี่ยรวม 4.33  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
            จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย 802.1x 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นระบบที่ความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย มีการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลในระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย เพราะมีระบบการเข้ารหัสข้อมูล 4 รูปแบบ คือ EAP-MD5, LEAP, EAP-TLS, และ EAP-TTLS เป็นต้น 
ท าให้ระบบมีความน่าเช่ือถือในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และเมื่อเกิดปัญหาจากไวรัส สปายแวร์หรืออื่นๆ 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณจะจะมีการแจ้งเตือนมายังผู้ควบคุมและดูแลระบบเครือข่าย ความพึงพอใจต่อการเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.98 เป็น 4.29 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
      4. ด้านเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย 
            ผลการวิจัย พบว่า ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับส่งข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 
95.27 รองลงมา ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.75 ระบบเครือข่าย
แบบไร้สายมีความต่อเนื่องระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.42 และ
ภาพรวมของการรับบริการเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ แบบไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.26 ด้านเสถียรภาพ
ของการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.17 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
         จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 
802.1x  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นระบบที่ความเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่ายโดยจะเห็นได้ว่าระบบ
เครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีการเข้าใช้งานอัตโนมัติ ท าให้ผู้ใช้ไม่ต้อง
ล็อกอินเข้าใช้งานใหม่ทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.74 และระบบเครือข่ายแบบไร้สายมีความต่อเนื่องระหว่างการใช้งาน เช่น  
ไม่หลุดบ่อยซึ่งจะที่มีต่อการใช้งาน หากระบบไม่สามารถให้บริการเนื่องจากมีปริมาณการใช้งานในขณะนั้นมากเกิดไป อุปกรณ์
จะกระจายสัญญาณจะท าการส่งการท างานให้กับอุปกรณ์บริเวณข้างเคียงในการปริมาณในการท างานที่สูงมากเกินไป มี
ค่าเฉลี่ย 4.27 ความพึงพอใจต่อการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.98 เป็น 
4.29 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายระบบ 802.1 x 
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเร็วของการใช้งานระบบ
เครือข่าย ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย และด้าน
เสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย มีผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการ ดังนี้ 
      1. ควรเพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณส าหรับให้บริการส าหรับการเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือไร้
สายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ 
      2. ช่ือของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (SSID) มีจ านวนมากเกินไป ควรตั้งช่ือให้สื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
      3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีพื้นที่กว้าง และเป็นต้นไม้หน้าแน่ ท าให้สัญญาณอาจถูกลดทอนลงไป
ได้มาก ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้มีจ านวนที่มากข้ึน 
      4. ระบบเครือข่ายแบบไร้สายมีความต่อเนื่องระหว่างการใช้งาน เ ช่น ไม่หลุดบ่อยในขณะที่มีการใช้งาน  
และขณะเปลี่ยนช่องสัญญาณ  
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      5. ควรติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลของตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานจ านวนมาก ความเสถียรของสัญญาณ 
      6. ไม่แน่ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณกี่ตัวถึงจะเพียงพอต่อความต้องการ เพราะช่วงที่มีนักศึกษามาสมัคร
เรียน/รายงานตัว/หรือช่วงที่มาติดต่อเยอะๆ สัญญาณจะไม่ค่อยดี  
      7. ควรปรับปรุงท้ังอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และระบบเครือข่ายให้ดีเพื่อการใช้งานท่ีเสถียรภาพในการให้บริการบริเวณ
อาคารคณะครุศาสตร์ไม่เคยเช่ือมสัญญาณเครือข่ายได้เลย จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน  
      8. ต้องการให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่โดยไม่ตองท าการเช่ือมต่อใหม่ในแต่ละจุด eduroam ยังไม่มีความ
เสถียร 
      9. ควรมีการจัดโครงการอบรมการใช้งานเครือข่าย 802.1x, eduroam และเครือข่ายอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 2) 

ศึกษาประเภทของสื่อที่ใช้รับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 3) เปรียบเทียบประเภทของสื่อที่ใช้รับรู้
ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา จ าแนกตาม เพศ อายุ ช้ันปี และวิทยาเขต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 252 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 56.75 
รองลงมาใช้สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 38.40 นักศึกษามีความถี่ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด สื่อโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก สื่อหนังสือพิมพ์/วารสาร และสื่อวิทยุ อยู่ในระดับปานกลาง มีระยะเวลาในการใช้สื่อรับรู้
ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง และใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับมาก 
 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน วิทยาเขตต่างกัน ใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่ศึกษาต่างช้ันปี ใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : สื่อ, ข่าวสารการกีฬา, สถาบันการพลศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were ( 1)  to investigate the student behavior in sports information 
perception at the Institute of Physical Education ( IPE) , ( 2)  to study the use of various media in sports 
information perception by IPE students, and (3) to compare the use of various media in sports information 
perception by IPE students, classified by personal factors, including gender, age, academic year and campus. 
The questionnaire was used as the research instrument to collect data from the sample of 252 students 
from first to third year in Sports Communication Program, Faculty of Liberal Arts. Data were analyzed using 
statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 

The results of this study indicated that most of the respondents used internet/ social media in 
sports information perception (56.75%), followed by television (38.40%). The respondents had the highest 
level of frequency of using internet/ social media in sports information perception.  The use of television 
was at a high level of frequency.   The use of newspaper/ journal and radio was at a moderate level.  The 
duration spent to use media for sports information perception was at a moderate level.  The respondents 
used internet/social media for watching the sports competition at a high level. 

The respondents with different gender, age and campus used different media for sports information 
perception with a statistical significance level of . 05.  The respondents with different academic year used 
indifferent media for sports information perception.  
Keywords: Media, Sports information, Institute of Physical Education 
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บทน า 
 การรับข่าวสารในสังคมปัจจุบัน มีช่องทางมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อ บุคคล สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
อินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่จะท าให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนน าความรู้จาก
ข่าวสารที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ ซึ่งแต่ละบุคคลสามารถเลือกรับข่าวสาร หรือติดตามข่าวสารที่ตน
สนใจได้ ข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญในการน ามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล โดยไม่จ ากัดว่าจะท าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ใด ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ ซึ่งเครื่องมือสื่อสารที่นิยมใช้ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ สื่อเหล่านี้มีบทบาทมากในการสื่อสารไปยังกลุ่มคน บุคคล ข่าวสารที่บุคคลจะท า
การเปิดรับต้องเป็นที่สนใจ แต่เนื่องจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากมาย บุคคลที่จะรับข่าวสารแต่ละคนจะมีเกณฑ์ในการเลือกรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม และวัตถุประสงค์ หรือตามต้องการที่จะเปิดรับข่าวสาร 
 ในการสื่อสารบุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันในการที่จะเลือกรับรู้ข่าวสาร การรับรู้เป็นกระบวนการ                   
ซึ่งบุคคลแปลหรือตีความหมายของการรับรู้ที่ได้จากการเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน  การสัมผัส  ออกมาเป็นพฤติกรรม                     
ที่มีความหมายหรือเข้าใจได้  การรับรู้ของบุคคลอาจมีความต่างกันและไม่ตรงกันข้ึนอยู่กับการตีความซึ่งเป็นผลมาจากความรู้  
ความเข้าใจ หรือความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีต ระดับสติปัญญา การสังเกต การพิจารณา ทัศนคติ ความเช่ือ  
ค่านิยม การคาดหวัง สภาวะจิตใจตลอดจนชนิดและธรรมชาติของสิ่ งเร้าที่ เข้ามากระตุ้นอวัยวะสัมผัสในขณะนั้น                        
ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร (2559, น.36)  
 สถาบันการพลศึกษา ได้เปิดให้มีการจัดการศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถในด้านสื่อสารมวลชนทางการกีฬา โดยเปิดการศึกษาใน 6 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขต
ชัยภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ          1) 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารการกีฬา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรบัผิดชอบที่ดีต่อสงัคม 2) เพื่อผลิตบัณฑิตผู้ปฏิบัตงิานท่ีมีทักษะวิชาชีพการสื่อสาร
การกีฬา มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม(สถาบัน
การพลศึกษา, 2556) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา  ในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
รับรู้ข่าวสารทางการกีฬา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อสาร
การกีฬา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาจาก 6 วิทยาเขต คือ วิทยา
เขตกรุงเทพ จ านวน 63 คน วิทยาเขตชัยภูมิ จ านวน 36 คน วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จ านวน 45 คนวิทยา-เขตสุพรรณบุรี จ านวน 
40 คน วิทยาเขตสมุทรสาคร จ านวน 48 คน และวิทยาเขตอุดรธานี จ านวน 47 คน รวม 279 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากนักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 จาก 6 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพ 60 คน วิทยาเขตชัยภูมิ จ านวน 30 คน วิทยาเขต
เพชรบูรณ์ จ านวน 44 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 36 คน วิทยาเขตสมุทรสาคร จ านวน 40 คน และวิทยาเขตอุดรธานี 
จ านวน 42 คน รวม 252 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
  ตอนที่ 3 ประเภทของสื่อที่ใช้ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา และ
ข้อเสนอแนะ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. จัดท าหนังสือจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยัง 5 วิทยาเขตในการ
ตอบแบบสอบถาม และจัดส่งแบบสอบถามไปยังวิทยาเขต 5 วิทยาเขต ทางไปรษณีย์ และให้แต่ละวิทยาเขตส่งแบบสอบถาม
กลับทางไปรษณีย์ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลของวิทยาเขตสมุทรสาคร ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ T–test independent 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 สถานภาพข้อมูลส่วนบุคคล 
 นักศึกษาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.86 เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 32.14 อายุ 19-21 ปีคิดเป็นร้อยละ 63.10 
รองลงมา อายุ 22-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.87 ศึกษาในช้ันปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 46.43 รองลงมา ช้ันปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
23.02 และศึกษาที่วิทยาเขตกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 23.81 รองลงมา ศึกษาที่วิทยาเขตเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 17.46 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
 นักศึกษาใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 56.75 รองลงมาใช้สื่อ
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 38.40 
 นักศึกษามีความถี่ในการใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.51, S.D. = 0.76) นักศึกษามีความถี่   ใน
การใช้อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.50, S.D. = 0.92) รองลงมาโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก      (x̄ 
= 4.09, S.D. = 1.18) หนังสือพิมพ์/วารสาร อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.18, S.D. = 1.21) และวิทยุอยู่ในระดับน้อย  (x̄ = 
2.28, S.D. = 1.37) 
 นักศึกษาใช้เวลาในการรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาใช้เวลา
ในการรับข่าวสารการกีฬาจากอินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ และโทรทัศน์มีระยะเวลาการใช้อยู่ในระดับมาก รองลงมา
หนังสือพิมพ์/วารสาร และวิทยุอยู่ในระดับปานกลาง และใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับชมการแข่งขันกีฬา  
อยู่ในระดับมาก 
 นักศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการรับรู้ข่าวสารการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 45.63 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬา 1-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.05 
 ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบของสื่อในการรับรู้ข่าวสารการกีฬา คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 54.76 รองลงมา  คือ 
นักกีฬา คิดเป็นร้อยละ 49.20 
 นักศึกษาน าข่าวสารไปใช้ประโยชน์เพื่อรู้เหตุการณ์คิดเป็นร้อยละ 71.03 รองลงมา เพื่อการศึกษา/การวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 45.23 
 การท ากิจกรรมขณะดูรายการกีฬาจากโทรทัศน์ ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ท ากิจกรรมอย่างอื่น คิดเป็นร้อยละ 65.47 
รองลงมาท าการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 31.75 
 การท ากิจกรรมขณะฟังรายการกีฬาจากวิทยุส่วนใหญ่ นักศึกษาทานขนมขบเคี้ยว คิดเป็นร้อยละ 34.52 รองลงมา
ไม่ท ากิจกรรมอย่างอื่น คิดเป็นร้อยละ 32.94 
 นักศึกษาอ่านหนังสือพิมพ์จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ธนาคารฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 51.19 
รองลงมา จัดซื้อหนังสือพิมพ์เอง คิดเป็นร้อยละ 49.21 
 ตอนที่ 3 ประเภทของสื่อที่ใช้รับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
 นักศึกษาใช้สื่อประเภท สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับ
มาก ส่วนสื่อประเภทหนังสือพิมพ์/วารสาร อยู่ในระดับปานกลาง  
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เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 480 

 

 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการรับชมการแข่งขันกีฬาและรับฟังข่าวกีฬาอยู่ในระดับ
มาก 
  นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา สมาร์ทโฟน แท็บเล็ ต คิดเป็น   
ร้อยละ 65.08 
 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบประเภทของสื่อที่ใช้รับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา จ าแนก    
ตามเพศ อายุ ชั้นปี และวิทยาเขต 
 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศกึษาเพศชายและเพศหญิงใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์/วารสาร อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับรู้
ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาเพศชายใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับมาก และนักศึกษาเพศหญิงใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่  ใน
ระดับปานกลาง 
 นักศึกษาอายุต่างกันใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาอายุต่างกันใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์/วารสารในการรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาอายุต่างกันมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬา
ไม่แตกต่างกัน 
 นักศึกษาท่ีศึกษาต่างช้ันปีใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาไม่แตกต่างกัน 
 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์/วารสาร อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์
รับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับมาก 
 นักศึกษาอายุน้อยกว่า 18 ปี นักศึกษาอายุ 19-21 ปี และนักศึกษาอายุ 22-24 ปีใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนนักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีข้ึนไปใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างสื่อที่ใช้ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬากับอายุของนักศึกษาโดยรวม 
นักศึกษาท่ีมีอายุ 19-21 ปี กับนักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และนักศึกษาท่ีมีอายุ 22-24 ปีกับนักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้
สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาที่มีอายุ 19-21 ปีกับนักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้สื่อวิทยุรับข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาที่มีอายุ 22-24 ปีกับนักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้สื่อโทรทัศน์รับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาที่มีอายุ 22-24 ปีกับนักศึกษาที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้สื่อหนังสือพิมพ์/วารสารรับรู้ข่าวสารการกีฬา   
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาท่ีศึกษาต่างวิทยาเขต ใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาท่ีศึกษาต่างวิทยาเขต ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์/วารสาร อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับรู้
ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพ ชัยภูมิ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี ใช้สื่อในการรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ใน
ระดับมาก และนักศึกษาจากวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬากับวิทยาเขตโดยรวม นักศึกษาจากวิทยาเขต
กรุงเทพกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตชัยภูมิกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ และวิทยาเขตเพชรบูรณ์กับวิทยาเขตสมุทรสาครใช้สื่อ
รับรู้ข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตชัยภูมิกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ และวิทยาเขต
เพชรบูรณ์กับวิทยาเขตสมุทรสาคร ใช้สื่อวิทยุรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตชัยภูมิกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ใช้สื่อโทรทัศน์ในการ
รับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตกรุงเทพกับวิทยาเขตอุดรธานี วิทยาเขตชัยภูมิกับ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตชัยภูมิกับวิทยาเขตอุดรธานี วิทยาเขตเพชรบูรณ์กับวิทยาเขตสมุทรสาคร ใช้สื่อโทรทัศน์รับรู้
ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 นักศึกษาจากวิทยาเขตชัยภูมิกับวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารการกีฬา รองลงมาใช้สื่อ
โทรทัศน์ อีกทั้งยังพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการรับข่าวสารการกีฬาจากอินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ และโทรทัศน์ 
ซึ่งมีการใช้เวลาอยู่ในระดับมาก เพราะอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ดังที่ ชุติมา ผิวเรืองนนท์ (2559, น.61-66) 
อธิบายว่า การให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) เพื่อติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การส่ง-รับไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนาออนไลน์ (chat) กระดานแสดงความคิดเห็น (web board) บริการเข้าระบบระยะไกล 
(telnet) 2) เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การให้บริการข้อมูลในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (Word Wide Web หรือ WWW) 
การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลประเภทต่าง ๆ (File Transfer Protocol หรือ FTP) 3) เพื่อความบันเทิง ได้แก่ การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแบบออนไลน์ อาทิ วิทยุออนไลน์  โทรทัศน์ออนไลน์  ภาพยนตร์ออนไลน์  เกมออนไลน์  ท้ังเว็บไซต์ประเภทเครือข่าย
ทางสังคม ทั้งนี้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญในการะบวนการสื่อสารมวลชนและเป็นสื่อที่ก่อให้เดประโยชน์ทั้งด้าน
การศึกษา ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ และด้านความบันเทิง อีกทั้งสอดคล้องกับ วิมลพรรณ อาภาเวท (2553, น.86) กล่าวว่า 
ข้อดีของสื่อโทรทัศน์คือสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพราะปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์เกือบ ทุกช่องมี
รัศมีการออกอากาศไปได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะรายการโทรทัศน์มีรายการหลากหลาย
ประเภทให้เลือก 
 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกัน นักศึกษาที่มีอายุต่างกันใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการ
กีฬาแตกต่างกัน  นักศึกษาที่ศึกษาต่างวิทยาเขตใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกัน ซึ่งพิชญาพร  ประครองใจ (2558,                        
น.102, 107) ได้กล่าวว่า ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหลายด้าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร 
(Demographic Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ ศาสนา โดยผู้รับข่าวสาร
ที่มีลักษณะะทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม  ความสนใจ  ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย นอกจากนี้ยังมี
อารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ พฤติกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
ล้วนส่งผลต่อการสื่อสาร และสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาเพศชายใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับมาก 
ส่วนนักศึกษาเพศหญิงใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง  
 นั กศึ กษาที่ ศึ กษาต่ า ง ช้ันปี ใ ช้ สื่ อ รั บ รู้ ข่ า วส ารการกีฬา ไม่ แตกต่ า งกั น  สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ                                       
นันทสิทธ์ แก้วทิพยาเนตร (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา              
วิทยาเขตชลบุรี พบว่า นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีที่เรียนในช้ันปีต่างกัน มีพฤติกรรมก่อนการรับชมละคร
โทรทัศน์โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแน 
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา สถาบันการพลศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 วิทยาเขต 
ควรจัดกิจกรรม ชมรมเพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการเป็นผู้ด าเนินรายการ พิธีกร ผู้สื่อข่าวกีฬา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ ให้แก่นักศึกษา 
 2. สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 วิทยาเขต 
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ จัดแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 
 3. สถาบันการพลศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบรายการกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 
 2. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดรายการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการดา้นการเรยีนการสอนและเปรียบเทยีบ

ความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ กลุ่มประชากร คือ นักศึกษา
ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จ านวน 251  คน และได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
155 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเกรซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)และใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในการเจ็บรวบรวมข้อมูลโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ 
การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน และทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  2) นักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่มี อายุ  ระดับช้ันที่ศึกษา และ
ระดับช้ันปีท่ีก าลังศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลโดยรวมทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
นักศึกษาในหลักสูตรฯ มี เพศ  และอาชีพ  ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลโดยรวมทั้ง 5 ด้าน  ไม่แตกต่างกัน  3) 
นักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการ
สอนเพื่อให้เกิดมีประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิสูงสุดของหลักสูตร ใน  5 ด้าน คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตร ควรปรับปรุงหลักสูตรด้าน
รายวิชาให้ทันตามโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ด้านผู้สอน ควรมีการปรับพื้นฐานให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษาในวิชาใหม่ที่น ามาสอน  
ควรมีการเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ า และควรมีการปรับปรุงในเรื่องที่อาจารย์สอนบางท่านติดภารกิจอื่นมากจนท าให้ไม่มา
สอนอย่างสม่ าเสมอ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่บ้าง เช่น ไป
ศาลยุติธรรมเมื่อมีการเรียนการสอนวิชากฎหมาย เป็นต้น ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ฝ่ายทะเบียนและ
วัดผลควรมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้ท างานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงในเรื่องการไม่มีแผนรองรับกระแสไฟฟ้าดับ เป็น
ต้น 
ค าส าคัญ : 1. ความพึงพอใจต่อประสิทธิผล  2. การบริหารจัดการการเรียนการสอน 3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were as follows:  1) to study and compare the effectiveness on the 

management of the learning and teaching in the curriculum of bachelor’s and master’s degree of Political 
Science (Government), Department of Social Science, Mahamakut Buddhist University, Sirinthorn 
Rajavidyalaya Campus, Nakhon Pathom Province and 2) to study guidelines for improving and developing 
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the management on the effectiveness of the management of the learning and teaching . It was a survey 
research. Population were 251 of students. The sample were 155 people who were representatives of 
students, sized by Taro Yamane’s formula and Simple Random Sampling was used on data collection. The 
used statistics were descriptive statistics, frequency, percentage, means, standard deviation and inferential 
statistics; T-test or One-Way ANOVA test. If differentiation was found, it was tested in a pair by means of 
Scheffe and analyzed by statistic package.  

The results of research were found as follows: 
1) Students’ satisfaction towards the effectiveness on the management of the learning and teaching 

was on the whole view in a high level.  
2) The results of hypothesis-test were found that students with different age, level of studying and 

year of studying had satisfaction towards the effectiveness differently with the statistical significant average 
of 0.05. 

3) Students had suggested the guidelines for improving and developing the effectiveness of the 
management of the learning and the teaching of the curriculum as follows: (1) The aspect of the subjects 
of the curriculum, there should be improved in the subjects to keep up with the modern world; ( 2 )  The 
aspect of the teachers, some teachers should pay more attention to students etc.; (3) The aspect of teaching 
methods and teaching activities, there should have a project of study outside the place; (4)  The aspect of 
evaluation and assessment of education, the Division of Evaluation and Assessment of education should 
use some of the advanced technology in order that it could work more effectively in its task; (5)The aspect 
of factors supporting the learning and teaching, there should have a plan for using other substituting electric 
source in case of the ordinary electric power was out of order, etc. 
Keywords: 1. Satisfaction towards Effectiveness 2. Management of Learning and Teaching 3. Mahamakut 
Buddhist University 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม  เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2  ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ขยายการศึกษาปิดสอนหลักสูตรศาสนศาสตรม
หาบัณฑิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครอง ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

การที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จะพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหมายถึง ประสิทธิผลการบรหิาร
จัดการด้านการเรียนการสอนในลักสูตรฯ อันประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรายวิชาในหลักสูตร 2) ด้านผู้ สอน 3)ด้านวิธี
สอนและกิจกรรรมการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดและประเมินผล และ 5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะขับเคลื่อนเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง    “ประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม”  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1 เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรฯที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการ

สอนในหลักสูตรฯ 

2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรฯที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอนในหลักสูตรฯ  

3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางของนักศึกษาในหลักสูตรฯที่น ามาใช้แล้วมีจะผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ปกครอง  ประจ าปีการศึกษา 2559  ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รวมทั้งหมด 251 

รูป/คนและได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 155 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธารเปิดตารางส าเร็จรูปของเกรจซี่
และมอร์แกน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด แล้วน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
เป็น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของนักศึกษาในหลักสูตรฯ 
ในด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา และช้ันปีท่ีก าลังศึกษา ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนหลักสูตร ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านรายวิชาใน
หลักสูตร 2) ด้านผู้สอน 3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
และ 5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ส าหรับสมมติฐานของการวิจัย มีดังนี้ 
1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แตกต่าง

กัน 

2. นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แตกต่าง
กัน 

3. นักศึกษาที่มีระดับช้ันที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตรฯ แตกต่างกัน 

4.นักศึกษาที่มีช้ันปีที่ก าลังศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตรฯ แตกต่างกัน 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนใน

หลักสูตรฯ  พบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( =4.08, SD=.52) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.33,SD=.56) รองลงมา คือ ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก ( =4.17, SD=.57) และสุดท้าย คือ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( =4.08, SD=.52) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ พบว่า นักศึกษาที่มี อายุ ระดับช้ันการศึกษา และ
ระดับช้ันปีการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ  
โดยรวมทั้ง 5 ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนนักศึกษาที่
มี เพศ และอาชีพ ต่างกันโดยรวมทั้ง 5 ด้าน และทุกด้านมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอนในหลักสูตรฯ ไม่แตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตรฯ พบว่า นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการ

X

X

X X



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 486 

 

เรียนการสอนในหลักสูตรฯ คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรด้านรายวิชาให้ทันตามโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ด้าน
ผู้สอน ผู้สอนบางท่านควรมีการปรับพ้ืนฐานให้ความรู้เบื้องต้นในวิชาใหม่ที่น ามาสอน เป็นต้น ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ควรมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่บ้าง ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ควรมีการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และควรมีการปรับปรุงการท างานของฝ่ายทะเบียนและ
วัดผลให้ท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงในเรื่องการไม่มีแผน
รองรับกระแสไฟฟ้าดับ เป็นต้น 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ พบว่า  

โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( =4.08, SD=.52) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า นักศึกษาก่อนเข้ามาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ย่อมได้ศึกษา
ข้อมูลต่างๆ มาเป็นอย่างดีอยู่แล้วจากคู่มือนักศึกษาจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์และจากเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย ว่าอาจารย์
ผู้สอนในสถาบันมีการบริหารจัดการให้ความรู้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาก่อนนักศึกษาตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้ เช่น ด้านรายวิชาในหลักสูตร มีเนื้อหา
รายวิชาที่เหมาะสมตามสาขาวิชา มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ประกอบวิชาชีพมีความ
เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ด้านผู้สอน มีวุฒิความรู้ตรง
ตามวิชาที่สอน มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ ให้ค าแนะน ารับฟังความคิดเห็นและเป็นกันเอง ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  มีวิธีการสอน
หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยเีพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมได้คิดวิเคราะห์และปฏิบัติ ส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
เช่ือมโยงและบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมหรือการวิจัยหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย จัดสรรคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
อย่างเหมาะสม มีความชัดเจนเที่ยงธรรม มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาน าไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน มีระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนประจ าห้องเรียนอย่างเหมาะสม มีหนังสือต ารางานวิจั ยวิทยานิพนธ์ส าหรับศึกษาค้นคว้าเพียงพอ มีการจัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย มีจุดให้บริการสิ่ งจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ตามสมควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ จิตไทย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนันท์ วิจิตรพาที
(2556)  ได้ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครองของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดป่าชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาคร” 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย บุญสุ่น (2554) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตรฯ พบว่า นักศึกษาที่มี อายุ ระดับการศึกษา และช้ันปีการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ โดยรวมทั้ง 5 ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า นักศึกษาทุกคนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และช้ันปีการศึกษา ต่างกัน
ย่อมมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสิรินธรราชวิทยาลัย แตกต่างกันอยู่แล้ว เพราะหลักสูตรนี้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ย่อมมีความพึงพอใจแตกต่างกันเพราะนักศึกษาบางคนย่อมต้องการศึกษาหาความรู้ใน
วิชาการทางรัฐศาสตร์ที่เล่าเรียนเพื่อน าไปใช้ในการท างานและต้องการวุฒิบัตรหรือใบปริญญาบัตรไปใช้ในการปรับยศและ
ต าแหน่งในหน้าที่การท างานและเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับตนเองของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีงานประจ าท าอยู่แล้ว
จึงมีความสนใจและมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ จึงมีความสนใจ
และมีความพึงพอใจแตกต่างกันดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาที่มี อายุ ระดับการศึกษา และช้ันปีการศึกษา ต่างกัน โดยรวมมีความพึง
พอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

X
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ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนันท์ วิจิตรพาที (2556)   ได้ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย ห้องเรียนวัดป่าชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาครและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณทิภา ค าพรหม  (2551)   ได้ท าการศึกษา 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์: การวิเคราะห์ถดถอยแบบก าหนดล าดับขั้น” 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ุ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการ
จัดการการเรียนการสอนทางไกลของชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา”  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบรหิารจดัการด้านการเรียนการสอนและสง่เสรมิด้านทุนทรัพย์ในการสร้างสือ่
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่คณาจารย์ได้ใช้สอนให้ครอบคลุมทุกวิทยาเขตทั่วทั้งประเทศ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ปฏิบัติ 
1) ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฯมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน จึงควรปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้ประมีสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไปตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริม ประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกวิทยาเขต ที่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูส าหรับนักศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ประกอบด้วยการวัดเชิงคุณภาพ 1 รายการ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนู ใช้วิธี
ของ Rovinelli and Hambleton และการวัดเชิงปริมาณ 1 รายการ คือ การยิงธนู ระยะ 10 เมตร หาค่าความเช่ือถือได้โดย
ทดสอบซ้ า ซึ่งการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ห่างกัน 1 สัปดาห์ และหาค่าความเป็นปรนัย  โดยการใช้ผู้ประเมิน 2 ท่าน  
กับนักศึกษาชาย จ านวน 10 คน และนักศึกษาหญิง จ านวน 10 คน รวม 20 คน  
                ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูส าหรบันักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร  มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยน าผลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.5 ซึ่งดัชนีความสอดคล้องที่สูงกว่า 0.50   ถือ
เป็นแบบทดสอบที่ระดับพอใช้ได้  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ มีค่าความเช่ือถือได้ ส าหรับ
นักศึกษาชายเท่ากับ 0.82 และนักศึกษาหญิงเท่ากับ 0.86  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงปริมาณ มีค่า
ความเช่ือถือได้ ส าหรับนักศึกษาชายมีค่าเท่ากับ 0.82 และส าหรับนักศึกษาหญิงมีค่าเท่ากับ 0.86  (4) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ  มีค่าความเป็นปรนัยส าหรับนักศึกษาชาย เท่ากับ 0.97 และนักศึกษาหญิง มีค่าเท่ากับ  
0.98 ตามล าดับ 
       จึงเห็นได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูส าหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิ ทยาเขต
สมุทรสาคร ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูส าหรับนักศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ค าส าคัญ: แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูส าหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

Abstract 
              The purposes of this research  was to  Construction an archery  Skill  achievement Test  for 
Students Institute of Physical Education Samutsakhon  Campus.  The Test was consisted of 1 item for 
qualitative (subjective) evaluation namely : the archery skill achievement ,and other one for objective test 
on quantitative evaluation, namely: in 10- mater distance shooting. The content validity for qualitative 
evaluation was determined by Rovinelli and Hambleton method as the objective test was judged by 7 
experts – retest method was conducted to determine the reliability coefficients during one week interval, 
and the objectivity coefficients of the tests were established by 2 evaluators, involving 20 students ( 10 
males and 10 females).    
              The results were as follows : ( 1)  The archery achievement test for Students in   the  Institute of 
Physical Education Samutsakhon Campus Possessed content Validity 0.5. ( 2)  The reliability coefficients of 
the archery skill achievement test ( qualitative) for malen students were 0.82 respectively, 0.86 ( 3)  The 
reliability coefficients of the archery skill achievement test (quantitative) for mail and female students were 
0.82 and 0.86  respectively. ( 4)  The objectivity coefficients of the archery skill achievement test for male 
students were 0.97 respectively,and 0.98 for female students respectively. 
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              In was concluded  that the archery l Skills achievement Test Possessed a satisfactory quality for 
application to the Institute of Physical Education Samutsakhon  Campus. 
Key words: The Construction of Archery Skill Achievement Test for Students Institute of Physical Education 
Samut Sakhon  Campus. 
 
บทน า 
            เนื่องจากธนูยังไม่มีหลักฐานปรากฎได้เป็นท่ีชัดเจน  นอกจากการสันนิษฐานของนักโบราณคดีที่ได้คน้พบหัวธนูท่ีท า
ด้วยหิน  ภาพเขียนตามฝาผนัง  ซึ่งมีอายุนับหมื่นปีก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยดึกด าบรรพ์นั้นมีมนุษย์ได้ประดิษฐ์ธนูข้ึนมาเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์เพื่อน ามาดเป็นอาหาร  และใช้ป้องกันตัว  ต่อมาในยุคสงครามธนูจึงเปลี่ยนเป็นอาวุธโดยการ
ปรับปรุงให้มีความแม่นย า สามรถยิงได้ไกลขึ้นความส าคัญของธนูเริ่มลดลงเมื่อวิทยาการมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมนุษย์
สามารถประดิษฐ์ปืนและระเบิดได้  ธนูจึงกลายเป็นกีฬาเพื่อการออกก าลังกาย  และความสนุกสนานแทน  ในปัจจุบันน้ีกีฬายิง
ธนูเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีการบรรลุในการแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการ  เช่น  การแข่งขันโอลิมปิก  การแข่งขันชิง
แชมป์โลก  การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์  การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย  และการแข่งขันซีเกมส์ 
             ส่วนในประเทศไทยนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬายิงธนู คือ  สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เริ่ม
ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้พยายามเผยแพร่กีฬายิงธนูไปสู่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ีสนใจ  โดยการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  เช่น  ชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  
และการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ซึ่งมีสมาคมกีฬายิงธนูเองก็ได้ให้การสนับสนุน 
              กีฬายิงธนูนั้นจัดเป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่ง  ที่ให้ความสนุกสนาน  ท้าทายความสามารถ ความเพียรพยายาม  
ความตั้งใจ ความละเอียดรอบคอบ การควบคุมสติอารมณ์จิตใจ  ได้อย่างดี (วัลลีย์ ภัทโรภาส, 2530: 12) 
ซึ่งสอดคล้องกับไพวัลย์ ตัณลาพุฒ (2530: 3) ที่กล่าวลักษณะและจุดมุ่งหมายของกีฬาที่ช่วยส่งเสริมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาไว้
ดังนี ้
     1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะและมีความช านาญในกีฬาเฉพาะอย่าง 
                2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคล่องว่องไว 
                3.  เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแต่ละคนมีความสง่างามแข็งแรงและอดทน 
              สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาศาสตร์  ได้เห็นถึงประโยชน์ของกีฬายิงธนู ซึ่งเป็นกีฬา
ที่ช่วยให้ผู้เล่นมีสมาธิ  ความละเอียดรอบคอบ  และความแข็งแรงของร่างกาย  จึงได้บรรจุวิชายิงธนูไว้ในหลักสูตรพลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 175117:  ทักษะและวิธีการสอนธนู  และเปิดสอนในวิชาเลือก
ทั่วไปส าหรับนักศึกษา  ในสถาบันการพลศึกษาที่มีความสนใจลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา พล 032123 : ทักษะและการสอน
กีฬายิงธนู  ซึ่งได้มีการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  พ.ศ. 2557 จึงกระทั่งปัจจุบัน 
            ในการวัดผลทางพลศึกษานั้นครูพลศึกษาต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการพลศึกษา มิใช่เกี่ยวกั บการ
ด าเนินการสอน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพลศึกษานั้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ (วิริยา บุญชัย, 2529: 32) 
                 1.  การวัดด้านทักษะ  (psychomotor  domain) 
                 2.  การวัดด้านความรู้  (cognitive  domain) 
                 3.  การวัดด้านเจตคติ  (affective  domain) 
            ทักษะกีฬานั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องน ามาตัดสินคะแนนวิชาพลศึกษา ซึ่ง Strand B.N. และ R. Wilson  
(1993:  3) ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะกีฬา ซึ่งสรุปได้ดังนี้  การพัฒนาทักษะ  (skill)  เป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญต่อ
ผู้เรียน มีผู้เรียนจ านวนไม่น้อยที่ขาดการพัฒนาทักษะในกิจกรรมพลศึกษา  ซึ่งผลของการใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาในการ
ประเมินเป็นระยะ (formative  evaluation)  ในช้ันเรียนสามารถใช้ได้ดีในการแสดงจุดดีหรือจุดด้อยของนักเรียน  และ
สามารถน าแบบฝึกมาฝึกซ้อมให้แก่ผู้เรียนที่มีจุดบกพร่องให้เกิดการพัฒนาทักษะในแต่ละด้าน 
             ในการเรียนการสอนพลศึกษานั้น  ครูพลศึกษาส่วนใหญ่จะท าการประเมินการทดสอบทักษะกีฬาโดยใช้การสังเกต  
ซึ่งวิธีนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนท าให้เกิดปัญหาในการให้คะแนน  เพราะบางครั้งอาจจะเกิดความพึงพอใจของครูผู้สอนซึ่งไม่
สามารถจะชี้แจงการให้คะแนนได้ซึ่งสอดคล้องกับ วิริยา  บุญชัย  (2529:  328) ที่กล่าวว่า ปัญหาของการประเมินโดยครูนั้น
ข้อมูลที่ได้ขาดความเที่ยงตรง ความเช่ือถือได้  และความเป็นปรนัย  แต่สามารถปรับปรุงวิธีการประเมินโดยครูได้หากมีการ
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วางแผนและการด าเนินการที่ดี  โดยพิจารณาทักษะที่ต้องการวัด และก าหนดการให้คะแนนในแต่ละส่วนให้ชัดเจน  ก าหนด
มาตรฐานในแต่ละทักษะ ก าหนดวิธีการบันทึกคะแนน  เพื่อให้การประเมินมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากท่ีสุด 
              เครื่องมือที่ช่วยให้การประเมินผลโดยวิธีการสังเกตของครูผู้สอนมีความเที่ยงตรง  ความเช่ือถือได้ และความเป็น
ปรนัย ได้แก่ แบบประเมินค่า (rating  scales)  ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท าให้การบันทึกการสังเกตของครูมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากแบบประเมินเป็นการน ากระบวนการสังเกตมาจัดล าดับเพื่อประเมิน
ความสามารถหรือองค์ประกอบต่างๆ  มักใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกต แบบประเมินค่ามีลักษณะเป็นการประเมินด้วยการ
สังเกตของครูผู้สอน  หากสร้างเครื่องมือให้มีคุณภาพตามคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีจะท าให้มีความเป็นปรนัยสูงขึ้น 
(Barrow  และ  McGee,  1979:  535  -  536 )  ซึ่งเครื่องมือท่ีมีคุณภาพนั้นจะต้องประกอบด้วย  ความเที่ยงตรง (validity)  
ความเชื่อถือได้  (reliability) ความเป็นปรนัย (objectivity)  และเกณฑ์มาตรฐาน (norm)  (วิริยา บุญชัย, 2529:  25) 
             ในการเรียนการสอนวิชายิงธนูนั้นมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ้งการวัดผลในเชิงปริมาณ นั้น
สามารถวัดได้โดยการดูแต้มคะแนนที่ผู้เรียนสามารถท าได้ในการยิงธนู ส่วนในการวัดในเชิงคุณภาพนั้นสามารถท าได้โดยการ
สังเกตทักษะ  ท่าทาง  การเคลื่อนไหวว่ามีความถูกต้องเพียงใด ซึ้งผู้สอนได้ใช้วิธีการประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติทักษะ
ของผู้เรียนท าให้ขาดความเป็นมาตรฐานในการให้คะแนน ดังนั้นในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชา พล 032123 : ทักษะและการ
สอนกีฬายิงธนู จึงพิจารณาเห็นสมควรที่จะสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูที่เป็นมาตรฐานท่ีสามารถวัดได้ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษา
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนู  ส าหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
             ประชากร 
               ประชากรที่ใช้เพื่อการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พล 032123 : ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 รวม
ประชากรทั้งสิ้น 65 คน 
              กลุ่มตัวอย่าง 
               กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
               กลุ่มตัวอย่างในการหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเช่ือถือได้ เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา พล 032123 
: ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชายจ านวน 10 คน 
นักศึกษาหญิงจ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 
              กลุ่มตัวอย่างในการหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเป็นปรนัย เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พล 032123 
: ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชายจ านวน 10 คน 
นักศึกษาหญิงจ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
              แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูส าหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็น
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วยการวัดเชิงคุณภาพ 1 รายการ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนู
เชิงคุณภาพ และการวัดเชิงปริมาณ 1 รายการ คือ ยิงธนูในระยะ 10 เมตร 
 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนู 
           1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาและการสร้างแบบประเมินค่า
ทักษะกีฬา จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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              2. วิเคราะห์ทักษะและท่าทางในการยิงธนู จากเอกสาร บทความ และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬายิงธนู ซึ่งในการ
วิเคราะห์ทักษะและท่าทางของกีฬายิงธนูนั้น ผู้วิจัยสามารถจ าแนกทักษะได้ 9 ทักษะ ดังนี้ การยืน การบรรจุลูก การจับคันธนู
และเกี่ยวสายคันธนู การยกคันขึ้นน้าว การจรดนิ่ง การเล็ง การปล่อย และการคงสภาพท่ายิง 
   3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนู ซึ่งประกอบด้วยการวัดเชิงคุณภาพ 1 รายการ คือ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ และการวัดเชิงปริมาณ 1 รายการ คือ ยิงธนูในระยะ 10 เมตร โดยมีรายละเอียดในการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนู ดังนี ้
         3.1 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของกีฬายิงธนู โดยยึดหลักการปฏิบัติจริงในการยิงธนูว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร โดยในแต่ละทักษะทั้ง 9 ทักษะนั้น จะ
จ าแนกออกเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนในการประเมินพฤติกรรม
และใช้ค าในการอธิบายพฤติกรรมที่เข้าใจง่าย และก าหนดวิธีการในการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
         3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หลักในการ
ปฏิบัติและก าหนดวิธีการในการทดสอบ โดยยึดหลักแบบทดสอบทักษะกีฬายิงธนูท่ีได้ท าการศึกษาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
น ามาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา โดยค านึงถึง เช่น ระยะทาง จ านวนลูก และขนาดของหน้า
เป้าธนูท่ีใช้ในการทดสอบ และกติกาการแข่งขันกีฬายิงธนู และก าหนดวิธรการในการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
            4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูที่สร้างขึ้นไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
            5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูที่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการที่ปรึกษา แล้วไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร (Pilot study) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พล 032123 : ทักษะและการ
สอนกีฬายิงธนู จ านวน 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาท าการปรับปรุงแก้ไข 
            6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน 
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
          6.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ ใช้วิธีของ Rovinelli 
และ Hambletonโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณา โดยการค านวณหาดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน ในการประเมินแบบทดลอง ซึ่งดัชนีความสอดคล้องจะมีค่าระหว่าง +1 0 และ -1 ดัชนีความสอดคล้อง
ที่สูงกว่า 0.50 ถือเป็นแบบทดสอบที่พอใช้ได้ และดีมากเมื่อดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 -1.00 (กังวล, 
2540:186) 
                     6.2 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงปริมาณ โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 7 ท่าน ให้ความคิดเห็นว่าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมส าหรับการวัดมากน้อยเพียงใด โดยใช้มาตร
ส่วนประเมินค่าแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยหาค่ามัธยฐาน (median) และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์(Q.D.: quartile 
deviation) แล้วน าค่ามัธยฐานท่ีได้มาเทียบกับมาตรส่วนประเมินค่าท่ีก าหนด  
            7. หาค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบโดยใช้วิธีทดสอบซ้ ากับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พล 032123 : ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560จ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็น
นักศึกษาชายจ านวน 10 คน และนักศึกษาหญิงจ านวน 10 คนโดยการทดสอบ 2 ครั้ง ใช้ผู้ประเมินเป็นคนเดียวกัน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น การทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ระยะเวลาห่างกัน 1 
สัปดาห์ แล้วน าผลการทดสอบไปหาค่าความเช่ือถือได้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson-product 
moment correlation coefficient) 
            8. หาค่าความเป็นปรนัยของเครื่องมือกับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
พล 032123 : ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชายจ านวน 
10 คน และนักศึกษาหญิงจ านวน 10 คน โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของผู้ประเมิน 2 คน ท าการประเมินทักษะ
ของนักศึกษาพร้อมกัน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน าผลที่ได้ไปหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของผู้ประเมินท้ัง 2 คน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel โดย
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
               ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะ
กีฬายิงธนูเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 1. การวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิง
คุณภาพโดยวิธีของ RovineliiและHembleton โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน 
 2. การวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิง
ปริมาณ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน เป็นผู้พิจารณาวามเหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะ
กีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ แล้วน าผลการพิจารณามาหาค่ามัธยฐานและส่วนเบี่ยงเบนควอไทส์ 
                ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนู
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการทดสอบช้ า โดยใช้เวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ แล้วน าผลที่ได้มาค านวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
                ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนู
เชิงคุณภาพ โดยการให้คะแนนของผู้ประเมิน 2 ท่าน แล้วน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน 
 
ผลการวิจัย 

       ตอนที่ 1. แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีความ
เที่ยงตรงทางเนื้อหา  โดยน าผลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.5  ซึ่งดัชนีความสอดคล้องที่สูงกว่า  0.50 ถือเป็นแบบทดสอบที่
พอใช้ได้  และดีมากเมื่อดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง  0.90-1.00 (กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์.,2540:186) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
       ตอนท่ี 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ   รายการ   การยืน   การบรรจุลูกธนู   การ
จับคันธนูและการเกี่ยวสายธนู   การยกคันธนูข้ึนน้าว   การน้าวสายธนู   การจรดนิ่งการเล็ง  การปล่อย  และการคงสภาพท่า
ยิง   ส าหรับนักศึกษาชายมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเช่ือถือได้เท่ากับ  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00  
0.83และ   0.90ตามล าดับ   และส าหรับนักศึกษาหญิงมีค่าเท่ากับ   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 1.00  0.84 และ  
0.83ตามล าดับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
       ตอนท่ี 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงปริมาณ  ยิงธนูจ านวน  8  ชุด  ชุดละ 3  ลูกโดยในแต่
ละชุดมีเวลาในการยิง  2 นาที  รวมทั้งสิ้น  24  ลูก ที่ระยะ 10  เมตร  โดยใช้หน้าเป้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร  
ส าหรับนักศึกษาชายมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเช่ือถือได้เท่ากับ0.82 และส าหรับนักศึกษาหญิงมีค่าเท่ากับ  0.86 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงปริมาณ มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
       ตอนท่ี 4. แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพรายการ  การยืน  การบรรจุลกู
ธนู การจับคันธนูและการเกี่ยวสายธนู การยกคันธนูขึ้นน้าว การน้าวสายธนู   การจรดนิ่ง  การเล็ง  การปล่อย  และการคง
สภาพท่ายิง  ส าหรับนักศึกษาชายมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ความเป็นปรนัยเท่ากับ 1.00 1.00 1.00  1.00  1.00 1.00 1.00 
0.87และ0.90 และส าหรับนักศึกษาหญิงมีค่าเท่ากับ1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 0.93 และ 1.00 ตามล าดับ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ มีค่าความเป็นปรนัยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
              1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ  ซึ่ง
ประกอบด้วยรายการทดสอบ  การยืน  การบรรจุลูก  การจับคันธนูและการเกี่ยวสายธนู  การยกคันธนูขึ้นน้าว  การน้าวสาย
ธนู  การจรดนิ่ง  การเล็ง  การปล่อย  และการคงสภาพท่ายิง  โดยผู้ เช่ียวชาญจ านาน 7 ท่าน  เป็นผู้พิจารณา  โดยใช้วิธี  
Rovinelliและ Hambleton พบว่ารายการทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการทดสอบกับลักษณะพฤติกรรม 
เท่ากับ 0.96  0.96  0.82  0.93  0.93  0.96  0.93  0.96 และ 0.86  ตามล าดับ แสดงว่ารายการทดสอบทั้ง 9 รายการนี้มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  สามารถน าไปใช้วัดทักษะกีฬายิงธนูของนิสิตได้  ซึ่งสอดคล้องกับท่ี กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ ( 2540: 
186 )  ที่กล่าวได้ว่า ดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง  +1  และ  -1  หากดัชนีสอดคล้องที่สูงกว่า 0.50  ถือเป็นแบบทดสอบ
ที่พอใช้ได้  และดีมากเมื่อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.90  ถึง 1.00 
               ส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการยิงธนูเชิงปริมาณมีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4 ซึ่งคะแนนดังกล่าวอยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมมาก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงปริมาณส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ  0.75 แสดงว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
              ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีใช้วัดเนื้อหาได้ครบตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ การพิจารณา
เครื่องมือว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหามากน้อยเพียงไรนั้นพิจารณาจากเครื่องมือว่าคลอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการวัดมาก
น้อยเพียงใด (บุญเรียง, 2539:161)  จะเห็นได้ว่าจากผลของค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการทดสอบกับลักษณะ
พฤติกรรม  ค่ามัธยฐาน  และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปวัดทักษะกีฬายิงธนูของนักศึกษาได้ 
              2. ผลของค่าเช่ือถือได้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวิธีการทดสอบซ้ าแล้วน า
ผลคะแนนที่ได้จากครั้งที่  1 และครั้งที่ 2 ไปค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเช่ือถือได้โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งผลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพรายการทดสอบ การยืน การบรรจุลูก
ธนู การจับคันธนูและการเกี่ยวสายธนู การยกคันธนูข้ึนน้าว  การจรดนิ่ง  การเล็ง  การปล่อย  และการคงสภาพท่ายิง  ส าหรับ
นักศึกษาชายเท่ากับ1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 และ 0.90 ตามล าดับ ส าหรับนักศึกษาหญิงเท่ากับ1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.84 และ 0.83 ตามล าดับและผลของแบบทดสอบวักผลสมัฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงปรมิาณ  
ส าหรับนักศึกษาชายเท่ากับ 0.82 และนักศึกษาหญิงเท่ากับ 0.86 
               เมื่อน าระดับความเช่ือถือดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความ
เชื่อถือได้ของ Kirkendall,D.R.,J.J และคณะ (1987: 61)  พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนู  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีความเช่ือถือได้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
               สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีความเช่ือถือได้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
สามารถน าไปวัดทักษะกีฬายิงธนูของนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเรียง  ขจรศิลป์  (2539: 163)  ที่กล่าวว่า ความเชื่อถือได้
เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีวัดได้สม่ าเสมอ คงเส้นคงวา วัดกี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับของเดิมมาก 
              3. ผลของค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยให้ผู้ประเมิน
จ านวน 2 คน เป็นผู้ประเมิน แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ 1 และผู้ประเมินคนที่ 2 ไปค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ความเป็นปรนัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ซึ่งผลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนู
เชิง  คุณภาพรายการทดสอบ  การยืน  การบรรจุลูกธนู  การจับคันธนูและการเกี่ยวสายธนู  การยกคันธนูน้าว  การน้าวสาย  
การจรดนิ่ง  การเล็ง  การปล่อย  และการคงสภาพท่ายิง  ส าหรับนักศึกษาชายเท่ากับ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
0.87 และ 0.90 ตามล าดับส าหรับนักศึกษาหญิงเท่ากับ1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 0.93 และ1.00 ตามล าดับ 
              เมื่อน าระดับความเป็นปรนัยดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความเป็นปรนัยของ Kirkendal,D.R.,J.J.lและคณะ (1987: 64) พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนู  เชิง
คุณภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเป็นปรนัยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
     สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีความเป็นปรนัยอยู่ในเกณฑ์
ดีถึงดีมาก  มีความคงที่ในการให้คะแนน  และแปลความหมายของคะแนนที่ได้อย่างเดียวกัน  สามารถน าไปวัดทักษะกีฬายิง
ธนูของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ วิริยา บุญชัย (2529: 26)  ที่กล่าวว่า  แบบทดสอบที่ดีจะต้องมีความเป็นปรนัย  ซึ่งหมายถึง
แบบทดสอบนั้นมีความคงที่ในการให้คะแนน  ในการตรวจให้คะแนนนั้น ไม่ว่าจะตรวจเมื่อใดหรือใครเป็นผู้ตรวจก็ตาม  
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คะแนนของค าตอบนั้นคงเดิมอยู่เสมอ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  Baumgartner  และ  Jackson  (1999: 114-115) ที่ได้
กล่าวถึงความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ  โดยสรุปได้ว่า  ความเป็นปรนัยนั้นเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของแบบทดสอบ ส าหรับ
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้จ าเป็นต้องมีความเป็นปรนัย  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าความเป็นปรนัยคือการ
ให้คะแนนที่ใกล้เคียงกันของผู้ประเมิน 2 คน หรือมากว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. ควรมีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานทักษะกีฬายิงธนู ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พล 032123 : ทักษะ
และการสอนกีฬายิงธนู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น หรือปรับปรุงแบบทดสอบฉบับน้ีให้มีความเหมาะสมต่อไป 
               2. ควรมีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูในระดับการศึกษาอื่นโดยเฉพาะในระดับโรงเรียน
กีฬา สถาบันการพลศึกษาต่างๆ และระดับอุดมศึกษาต่างๆ ซึ่ งมีการเปิดท าการเรียนการสอนวิชากีฬายิงธนู  
    3. ควรมีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูในระดับนักกีฬา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ทักษะความสามารถของนักกีฬา จะได้น าผลที่ได้ไปพัฒนากีฬายิงธนูของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กองบริการการศึกษา. (2540.) คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี. กรุเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์. (2540.) การวัด การวิเคราะห์ การประเมิน ทางการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร :  

ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
ณัฐพงศ์ สุโกมล. (2541.) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทักษะกฬีาซอฟท์บอลส าหรับนิสติ 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 
พูนศั กดิ์  ป ระถมบุ ต ร . (2532.)  ก า รทดอบและประ เมิ นผลพลศึ กษา . กรุ ง เทพมหานคร : โ อ เดี ยนส โตร์ . 
ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ. (2530.) พลศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย. 
ไพรัช ธรรมวิชิต. (2542.) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทักษะกรีฑาลู่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
           จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี .ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า โ ท  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ . 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์. (2535.) การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน.(พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพมหานคร: บีแอนด์บี  
            การพิมพ์. 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2526.) การวัดผลทางพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
บุญเรียง ขจรศิลป์. (2539.) การวัดทักษะกีฬา.(พิมพ์ครั้งท่ี 4 ).กรุงเทพมหานคร : หจก.พี.เอ็น. การพิมพ์. 
วิริยา บุญชัย .(2529.) การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา .(พิมพ์ครั้งที่  2) . กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช . 
วัลลีย์ ภัทโรภาส. (2531.) ทักษะและวิธีการสอนยิงธนู.กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,    
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สุวิมล ตั้งสัจจพจน.์ (2526.) การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร :ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,  
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Barrow,H.M. and R McGee (1979.) A practicalApprorch to Measurement in Physical Education 
 ( 3rd ed.).Philadelphil:Lea&Febiger 
Baumgartner, T.A. and A.S. Jackson. (1999.) Measurement for Evaluation in Physical 
 Education and Exercise Science.(6th ed.). Massachusetts, Boston:The McGraw Hill Companies. 
Collins, D.R. and P.B. Hodges.(1978.) A ComprehensiveGuideto SportsSkills Tests and  
           Measurement. Springfield, Illionis: Charles C. Thomas PublisHer. 
Fronske, H.A. (1997.)Teaching Cues for Sport Skills.Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon. 
Gillelan, G.H. (1973.) Complete Book of The Bow and Arrow. Harrisburg, Philadelphia:  Stackpole Book. 
Haywood,K.M. (1986.) Life Span: Motor Development. Champaign, Illinois:Human Kinetics  Book. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 495 

 

Kirkendall,D.R.,J.J. Grubber and R.E. Johnson. (1987.) Measurement and Evaluation 
             for Physical Educators.Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers. 
McKinney, R.(1996.) The simpleArt of Winning.ShinJukuku, Tokyo: TokyoShosekiInsatsuCo.,Ltd 
McKinney, W.E. (1975.) Archery.(3rded). Dubuque,  Iown: Wm  C  Brown Company Publishers. 
Morrow, J.R.,A.W. Jackson, J.G.Dischand D.P.Mood.(2000.)Measurement and Evaluation 
             in Human  Performance.(2nd ed.). Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers. 
Strand, B.N. and R. Wilson. (1993.)Assessing Sport Skills.Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers. 
Tritschler, K. (2000.)Barrw& McGee’s Practical Measurement and Assessment.(5thed.). Philadelphia:  
              Lippincott Williams& Wilkins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 496 
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บทคัดย่อ 
 การวิเคราะห์การเรียนรู้เป็นการศึกษา นักศึกษาพยาบาลที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ Thai MOOCรายวิชา การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่
เรียนผ่านหลักสูตรเปิดมหาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 97 คน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เก็บข้อมูล
ด้วย log file จากระบบ Thai MOOC และใช้ google data studio ท า dashboard จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนสอบผ่าน
จ านวน 88 คน ใช้เวลาในการเรียน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เรียนครั้งละ 30-60 นาที ผู้เรียนที่ท ากิจกรรมครบจะสอบผ่านทุกคน 
และความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนด้วย Thai MOOCพบว่า ระบบสามารถใช้งานได้ดี  การ login สะดวก VDO ที่สอน
ขาดความน่าสนใจ สามารถน าไปใช้งานได้จริง และส่วนมากสนใจที่จะเข้ามาเรียน Thai MOOC อีกในรายวิชาอื่นๆ สมการ
พยากรณ์ผลฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้คือ Y  =  .126 + .040 Activity3 + .031 Activity4 + .084 Test1 + .090 Test2 + .082 
Test3 + .080 Test4 + .081 Test5 + .303 Final 
ค าส าคัญ: หลักสูตรเปิดออนไลน์/MOOC/Augmeted Reality 
 

ABSTRACT 
 Learning Analytics is the study of nursing students enrolled in Thai MOOC course: Create innovation 
in education with Augmented Reality. Objective aims to analyze the learning of nursing students studied 
courses in MOOC. Data collected 97 samples from April 2017 to September 2018. Use log file from Thai 
MOOC and use Google Data Studio create the dashboard.  
This study, Students passed final about 88 people. Take the time to study 2-3 times per week, learned 
every 30-60 minutes. Every Students had activities and they passed exams. And the opinion of students 
towards learning Thai MOOC indicated that the system could work well. Login convenient VDO teaching 
lack of interesting. Can be used. And most of them are interested to learn in the course of others. The 
Equation predict achievement is Y  =  .126 + .040 Activity3 + .031 Activity4 + .084 Test1 + .090 Test2 + .082 
Test3 + .080 Test4 + .081 Test5 + .303 Final 
Keywords: หลักสูตรเปิดออนไลน์/MOOC/Augmeted Reality 
 

บทน า 
 จากอดีตที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลที่เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structure) และข้อมูลที่จัดเก็บไม่ได้ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่เป็นการสรุปผล(Summerize) และจัดท ารายงาน(Report) จึงเป็นการน าข้อมูลใช้ประโยชน์ในรูป
แบบเดิมๆที่ใช้เฉพาะเรื่อง ในบริบทของวงการศึกษาที่มีข้อมูลของนักศึกษาหรือผู้เรียนก็เช่นเดียวกัน(Tarmazdi,2015) แต่ใน
ยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นท าให้รูปแบบของข้อมูลที่เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructure) เกิดมากขึ้นและมีการ
เพิ่มขึ้นของข้อมูลอย่างมากมายมหาศาลจนเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า Big Data ผลจากการเกิดขึ้นข้อมูลมากมายท าให้มีการน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์(Analyze) เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
 ในส่วนของการศึกษามีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมากมาย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้
บทเรียนออนไลน์ การบริหารจัดการ (D'Aquin, M., 2018). ซึ่งก่อให้เกิดข้อมูลในแต่ละวันอย่างรวดเร็ว (Schumacher, 
C.,2018) ข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถาบันได้(Ferguson, 2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการ
ท านายอนาคตข้างหน้าได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้การบริหารจัดการ ช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆให้ดีขึ้นได้ เพราะจะเป็นการ
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ช่วยเตรียมความพร้อมและเตรียมแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้ทันเวลา (Corrin, 2017)  ดังนั้นการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูล
(Learning Analytics)ของผู้เรียน จึงเข้ามีส่วนท่ีจะท าให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้(Dillahunt, 2014) 

การเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงกับตัวของผู้เรียนผ่านเครื่องมือการศึกษาแบบออนไลน์เช่น  
หลักสูตรเปิดออนไลน์แบบมหาชน(MOOC: Massive Open Online Course) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการ
เรียนและเกิดพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน(Cobos, 2016) ระบบจะท าการประมวลผลแบบออนไลน์
ที่อัจฉริยะ  โดยผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลและได้รับการกระตุ้นให้เกิดการโต้ตอบ  ค้นหาค าตอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ตนเอง(Viberg, O.,2018) ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลและน ามาใช้แก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆหรือ การดูข้อมูลย้อนกับ
(Feedback)  ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้สอนติดตาม ประเมินผู้เรียนผ่านระบบอัตโนมัติ (ernández-Lara, A. B., 2019) ใน
รูปแบบการน าเสนอด้วย Visualization เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ติดตามการเข้าเรียน ทดสอบผู้เรียนทั้งแบบ 
formative และ summative โดยติดตามข้อมูลผ่าน Dashboard และสามารถแก้ไขปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรง
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการใช้ข้อมูลจากผู้เรียนสามารถท านายหรือพยากรณ์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้(Hu, 
X., 2017) ซึ่งจะช่วยให้มีการกระตุ้นตอบสนองต่อการเรียนให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนหลักสูตรเปิดมหาชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

ประขากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่ลงทะเบียนใน Thai MOOC วิชา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
Augmented Reality จ านวน 300 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ที่เป็นนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรี
รัช ด้วยวิธีการเลือกเฉพาะเจาะจง จากการลงทะเบียน(enroll) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 97 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ช่วงเวลาที่ใช้เรียน กิจกรรมต่างๆที่ท าในระบบ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
1. การเรียนผ่าน ThaiMOOC รายวิชา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality น าข้อมูลที่

เก็บในไฟล์ log น าข้อมูลที่ได้ไปไว้ใน google drive ในรูปแบบของ google sheet และท าการสร้าง Visualization ด้วย google data 

studio เพื่อติดตามผลการเรียนท่ีเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ 
2. แบบส ารวจหลังการเรียนผ่าน Thai MOOC ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.) 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ Descriptive Statistics สรุปข้อมูล และ Multiple Regression Analysis เพื่อท านายผลการเรียนของ

ผู้เรียนแต่ละคน 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC ในรายวิชา การสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เฉพาะที่เป็นนักศึกษาพยาบาล ซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
ทุกคนจะมีลักษณะที่เหมือนกัน ในเกณฑ์ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาจะก าหนดผู้ที่เข้าเรียน Thai MOOC มีระยะเวลาใน
การเรียนไม่ต่ ากว่า 80% และมีการสอบ Final  ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561    
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รูปที่ 1 แสดงหน้าจอในระบบ Thai MOOC 

ที่มา: Thai MOOC รายวิชา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2 แสดง Visualization ทีส่ร้างจาก google data studio 

ที่มา: จากเว็บ https://datastudio.google.com 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนคนในการท า Activity 
 

Activity จ านวนคน ร้อยละ 
Activity1 ท าแบบสอบถาม VDO แนะน า 97 100 

Activity2 ท าแบบส ารวจก่อนเรียน 
Activity3 ดาวน์โหลดโปรแกรม 
Activity4 ทดสอบก่อนเรียน 
Activity5 แบบทดสอบท้ายบท 

94 
95 
88 
95 

96.91 
97.92 
90.72 
97.92 

 
จากตารางที่ 1 ท าให้เห็นถึงจ านวนผู้เรียนที่ท ากิจกรรม (Activity) จ านวน 5 กิจกรรมโดยActivity1 ท าแบบสอบถาม VDO 

แนะน า ผู้เรียนครบทุกคน ในขณะที่ Activity4 ทดสอบก่อนเรียนมีผู้เรียนเข้ามาท า 88 คน(90.72%) เมื่อเข้าไปดูในส่วนของการ
ออกแบบต าแหน่งการวางกิจกรรมพบว่า จะต้องมีการเลื่อนหน้าจอไปอีกหน้าท าให้ผู้เรียนอาจจะไม่ทราบหรือหาไม่พบ 

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการสอบ Final ในรายวิชาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality 

การสอบ จ านวน ร้อยละ 

ผ่าน 88 90.72 

ไม่ผ่าน 9 9.28 

จากตารางที่ 2 ท าให้เห็นได้ว่าการสอบ Final ในช่วงเวลาที่ก าหนดหลังจากเรียนแล้วมีผู้ที่สอบผ่านจ านวน 88 คน
(90.72%) ส่วนผู้สอบไม่ผ่านจ านวน 9 คน(9.28%) จะพบว่าจ านวนข้อที่ท าไม่ครบและระยะเวลาที่ใช้น้อยมาก แต่ผู้เรียนทุกคน
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ 

 
ตารางที่ 3 แสดงการเข้าเรียน 

การเข้าเรียน จ านวน ร้อยละ 

เรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง 11 11..34 

เรียนสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 

เรียนสัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง 

เรียนสัปดาห์ละมากกว่า 5 ครั้ง 

80 
4 
2 

82.47 
4.13 
2.06 

รวมทั้งหมด 97 100 

 จากตารางที่ 3 ผู้เรียนเข้าเรียนใน THAI MOOCสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง มีจ านวน 80 คน(82.47%) และเรียนสัปดาห์ละ
มากกว่า 5 ครั้ง 2 คน(2.06%)  
 
ตารางที่ 4 แสดงความยาวนานของการเรียนต่อครั้ง 

ความยาวนานของการเรียนต่อ
คร้ัง 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 30 นาที 3 3.09 

30-60 นาที 
มากกว่า  60 นาที 
เรียนตามเกณฑ์ที่ระบุในรายวิชา 

73 
20 
1 

75.26 
20.62 
1.03 

รวมทั้งหมด 97 100 

 จากตารางที่ 4 ผู้เรียนใช้เวลาในการเข้าเรียนต่อครั้งเป็นระยะเวลา 30-60 นาที มีจ านวน 73 คน(75.26%) และการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ระบุในวิชามี 1 คน(1.03%)  
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ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ Thai MOOC 

ความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ Thai MOOC จ านวน 
ระบบการลงทะเบียนท าได้ง่าย 64 

ท าการ log in ได้โดยไม่มีปัญหา 
การใช้งาน เช่น การเลือกไปยังส่วนต่างๆของบทเรียนเป็นต้น ท าได้ไม่ยาก 

32 
59 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ระบบ Thai MOOC สามารถลงทะเบียนได้ง่าย จ านวน 64 คน การใช้งานในระบบท าได้
ไม่ยาก จ านวน 59 คน และท าการ log in ได้โดยไม่มีปัญหาจ านวน 32 คน 

 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็น/ค าแนะน าท่ีต้องการให้มีในระบบ 

การเข้าระบบในแต่ละครั้งควรเป็นไปได้ง่าย 

การสอนควรสนุกกว่านี ้

ควรปรับปรุงระบบ 

ควรสอนให้สนุกข้ึนเพื่อดึงดูดให้น่าเรียน 

ความเพิ่มเนื้อหาที่เรียบร้อยและกระชับมากกว่านี้ 
ชอบรูปแบบการสอนที่ใช้ vdo มาสอน ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจน 

โดยรวมดีแล้ว 

ท าโปรแกรมที่สามารถให้เลือกภาษาอื่นๆได้เพิ่ม 

เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย 

เนื้อหาเรียบเรียงดีเข้าใจง่ายระบบถามตอบท าให้เข้าใจมากขึ้น 

แนะน าการเข้าใช้ในระบบให้ละเอียดกว่าน้ีนิดนึง 

เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์แก่ผู้เรียน 

เป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียน 

เป็นโปรแกรมที่ดีสามารถน าไปใช้ในการเรียนน าได้เป็นอย่างดี 
เป็นระบบที่ดีมาก 

เป็นระบบที่ดีมากขอบคุณที่ท าโปรแกรมดีๆแบบนี้ออกมา 

ภาพรวมก็ดีค่ะ 

มีการให้ความรู้หลายๆด้านในทุกสาขาวิชา น าไปใช้ได้จริง เรียนรู้ง่าย 

มีแปลซับไทยเพิ่มเติม 

ระบบบางครั้งก็เข้าไม่ได้ควรปรับปรุงระบบ 

ระบบมีคุณภาพแล้ว 

ให้พัฒนาระบบให้สามารถใช้ได้ในโทรศัพท์มือถือแล้วไม่เด้งออก 

อยากให้ปรับปรุงเรื่องการ log in เข้าระบบใหม่ 
อยากให้มีการพัฒนาระบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเป็นระบบการเรียนที่สะดวกมาก และอยากให้มีการเพิ่มวิชาใน
หลายๆด้านเพิ่มมากขึ้น 

อยากให้มีการสอนแบบน้ีออกมาอีกมีประโยชน์มากๆ 

อยากให้มีค าถามหลายข้อหลากหลายในค าตอบ 

อยากให้แยกออกเป็นส่วนๆที่ง่ายต่อการหามากกว่านี้และมีการแนะน าวิชาที่จะเข้ามาเรียนแบบเป็นรูปแบบ
อื่นที่ไม่ใช่ตัวหนังสือ 

อยากให้วิดีโอมีความน่าสนใจกว่านี้แบบเดิมดูแล้วง่วง 

อยากให้บอกขั้นตอนการเข้าเรียนให้ละเอียด 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย Pearson Correlation 

ตัวแปร Pearson Correlation P-value 

Activity1 ท าแบบสอบถาม VDO แนะน า  

Activity2 ท าแบบส ารวจก่อนเรียน 
Activity3 ดาวน์โหลดโปรแกรม 
Activity4 ทดสอบก่อนเรียน 

Activity5 แบบทดสอบท้ายบท 
Test1 
Test2 
Test3 
Test4 
Test5 
Test6 
Final 

- 
- 
-.022 
.156 
- 
.450 
.514 
.447 
.515 
.357 
.571 
.773 

- 
- 
.828 
.126 
- 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า Test1 ถึง Test6 และการสอบ Final มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ .01 ส่วนตัวแปร Activity1 ถึง Activity5 ไม่มีความสัมพันธ์ ขณะที่ Activity1, Activity2, Activity5 ไม่สามารถหา
ค่าได้เพราะมีคะแนนท่ีเท่ากันทุกคน 

 
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยหรือการพยากรณ์ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย Multiple 
Regression Analysis 

Model B t Sig 
(Constant) 
Activity3 ดาวน์โหลดโปรแกรม 
Activity4 ทดสอบก่อนเรียน 

Test1 
Test2 
Test3 
Test4 
Test5 
Final 

.126 

.040 

.031 

.084 

.090 

.082 

.080 

.081 

.303 

27.454 
18.212 
8.709 
5.192 
5.773 
5.399 
4.836 
5.129 
87.307 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ถูกคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในสมการถดถอยหรือพยากรณ์มี 8 ตัวได้แก่ 
Activity3 ดาวน์โหลดโปรแกรม  Activity4 ทดสอบก่อนเรียน Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Final อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ดังนั้นสมการถดถอยหรือพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรูปของคะแนนดิบคือ 
 Y  =  .126 + .040 Activity3 + .031 Activity4 + .084 Test1 + .090 Test2 + .082 Test3  
        + .080 Test4 + .081 Test5 + .303 Final 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้เรียนส่วนมากจะท ากิจกรรมที่ก าหนดในระบบได้ครบทุกกิจกรรมซึ่งทุกกิจกรรมเป็น

กิจกรรมง่ายเพื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีความสนใจท่ีจะท ากิจกรรมสอดคล้องกับงานของ (Gruzd, A, 2014) 
ที่เป็นยุคของ social media มีการเรียนผ่านทาง media มากขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น การดาวน์
โหลดโปรแกรมจะเป็นเรื่องยากต่อนักศึกษาพยาบาลแต่สามารถท าได้เพราะความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้โปรแกรมในการเรียน ผล
การสอบ Final ผู้เรียนสามารถสอบผ่านเป็นจ านวน 88 คน ในขณะที่ผู้ที่สอบ Final ไม่ผ่านมีเพียง 9 คนเมื่อพิจารณาจาก
ช่วงเวลาที่ท าการสอบท าให้ทราบว่าผู้สอบไม่ผ่านจะอยู่ในระบบได้ไม่นานและไม่มีการกลับเข้ามาท าข้อสอบใหม่และจะเลย
ก าหนดช่วงเวลาของการสอบไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเข้าระบบในช่วงสอบได้ ส่วนการ dropout ส าหรับนักศึกา
พยาบาลไม่มี จากสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาอยู่รวมกันตลอดท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและช่วยกันเรียนเช่นเดียวกับ Mart, 
A. (2017) ที่ผู้เรียนมักจะเรียนด้วยกันเป็นกลุ่มๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละสัปดาห์ใช้เวลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์และเวลา
ที่ใช้ในแต่ละครั้ง 30-60 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียนที่ก าหนดในระบบ Thai MOOC และเป็นไปตามก าหนดใน
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รายวิชา ระบบการใช้งานของ Thai MOOCสามารถใช้งานได้ง่าย การ log in เพื่อเข้าระบบการเรียนจะพบปัญหาในบางคนท่ี
ท าไม่ถูกขั้นตอนในการเข้าระบบ และลักษณะการใช้งานไม่ยากมีรูปแบบของระบบเช่นเดียวกับ edx เช่นเดียวกับ (Ruiz, 
2014) ขณะที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายทั้งการปรับปรุงวิธีการสอนที่ยากต่อการเข้าใจ ต้องท าให้น่าสนใจและฟังได้
ง่ายๆ หลังจากจบแล้วสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ TEST ทุกครั้งที่มีการทดสอบและการสอบ Final ส่วน
กิจกรรมที่เกิดในระบบการเรียนจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงให้เห้นว่าผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องท า
แบบทดสอบในระหว่างบทเรียนแต่ละบท(Formative) และตัวแปรที่สามารถเข้าไปอยู่ในสมการถดถอยหรือพยากรณ์ได้แก่ 
กิจกรรมการดาวน์โหลดโปรแกรมและแบบทดสอบก่อนเรียน เพราะจะท าให้ผู้เรียนทราบถึงหัวข้อและการท าตามบทเรียนได้ดี
ขึ้น ขณะที่ตัวแปร Test จะมีเพียง Test6 ที่ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในสมการได้ จากการตรวจสอบตัวแปร TEST6 พบว่า ความ
ยากของแบบทดสอบอยู่ในระดับยากมาก และผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมการถดถอยหรือพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การเ รียนในรูป
ของคะแนนดิบกับผู้เข้าเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างพบว่า สมการสามารถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ถูกต้อง 79.4% 
  

ข้อเสนอแนะ  
1. ในการวิเคราะห์ผ่าน dashboard สามารถพัฒนาเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อให้เป็นระบบที่มีการตัดสินใจได้เองเพื่อติดตาม

ผู้เรียนและแสดงสถานะการเรียนรู้ของแต่ละคน 

2. ข้อมูลที่เกิดขึ้นควรจะมีข้อมูลความแตกต่างเชิงพฤติกรรมของผู้เรียนร่วมด้วยและสามารถใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  
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