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 จากบทความท่ี คณาจารย์ นักวิจัย ได้นำาเสนอในวารสารงานวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้ หวังเป็น  

อย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะประการใด 

ในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา  พลนิล

   บรรณาธิการ





สารจากอธิการบดี

 เป็นท่ีทราบกันดีว่า การพัฒนาในปัจจุบันหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในระดับโลกนั้น  

ถูกขับเคลื่อนโดยองค์ความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำาต่างๆ ล้วนมีบทบาทสำาคัญในการ

วิจัยและพัฒนา นอกจากนี้งานวิจัยก็มีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้ประเทศกำาลังพัฒนาเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ

เศรษฐกิจบนฐานความรู้โดยการพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงและสามารถรังสรรค์นวัตกรรมระดับชาติที่มี 

ประสิทธิภาพข้ันสูง อันจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 

และยังมีส่วนทำาให้การตัดสินใจในการกำาหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาได้อย่างมืออาชีพและเป็นการ 

เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปสู่สาธารณะ อีกทั้งนักวิจัยคนอื่นยังสามารถนำาองค์ความรู้เหล่านั้น 

พัฒนาต่อยอดให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างสมำ่าเสมออีกด้วย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้ง 

ผลักดันให้บุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานเพ่ิมข้ึนตามลำาดับ เพ่ือเป็นการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการและงานวิจัย ขอขอบคุณและช่ืนชมผู้บริหารบุคลากรกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดทำาวารสารงานวิจัยฉบับนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปีที่ 6  

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีและให้กำาลังใจในความสำาเร็จ 

ทางวิชาการแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทุกท่านที่ได้ส่งบทความวิจัยลงในวารสารฉบับนี้  

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป

   (รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

   รักษาราชการแทน

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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1, 2อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

บทคัดย่อ

 กีฬาอีเล็กทรอนิกส์ E-Sport จัดว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยเพราะยังมีกรอบความคิดและความเข้าใจ 

ที่ต่างกัน ขณะที่ประเทศไทยมีผู้นิยมเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ในทุกแพลตฟอร์มราว 27.5 ล้านคนและมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมุมมองท่ีมีต่อกีฬาประเภทนี้ยังมีความหลากหลาย โดยเฉพาะผลกระทบด้านการพัฒนา 

ศักยภาพเยาวชนที่จะเป็นกำาลังของประเทศและด้านสุขภาพ ซึ่งการนำาเสนอข้อมูลจากสื่ออาจยังไม่เพียงพอ 

ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพัฒนากีฬาประเภทนี้ต่อไป โดยบทความวิชาการนี้มุ่งนำาเสนอ 

มุมมองจากหลายฝ่ายอย่างเป็นกลางและรอบด้าน อันจะเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สังคมกับสถานการณ ์

การเปิดรับกีฬาชนิดใหม่อย่าง E-Sport สู่การผลักดันเชิงนโยบาย พร้อมกับการจัดความสมดุลเพื่อเฝ้าระวัง 

ผลกระทบเรื่องสุขภาพและการมีส่วนในปัญหาเด็กติดเกมในสังคมไทย ท้ังนี้ผู้เขียนได้รวบรวมความคิดเห็น 

ที่เป็นมุมมองในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 3 ด้าน คือ 1) กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport ในฐานะ 

ที่เป็น "กีฬา" 2) ผลดีผลเสียต่อการรับรู้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport ในฐานะของ "กีฬา" 3) ประเทศไทย

พร้อมหรือไม่ที่จะพัฒนานักกีฬา E-Sport ไปสู่ระดับโลก โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายนโยบายและ 

ภาคสังคมในความคิดเห็นต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport โดยหวังว่าสาระจากบทความจะช่วยให้ผู้สนใจ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาในประเด็นเชิงลึกต่อไป
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Abstract

 Currently, it is estimated that there are about 27.5 million audience E-Sports in  

Thailand, evaluating from Video and online gamers, is the news sport accepted and  

recognized even by Thai governments and provides an opportunity for substantial income 

E-sports. There are necessary for Thai people to understand and concern about E-sports  

that are basically video games, and the main concern is the number of young people  

who are addicted to online and video games. So we collect the several opinions of  

Electronic E-sport Game in Thailand from stakeholder ; policy maker, Thailand’s game  

sector, business and marketing E-Sports teams, lecturers and general people for informing  

in 3 issues ; 1) Is an E-sport a real sport? 2) Good or bad that E-sport as a sport 3) Is Thailand  

ready for the global E-sports hype?Finally the aims of the article is; to inform and to inspire  

to research about E-Sports in Thailand in next issue.

Keywords : Electronic Sports E-Sport, video and online game,opinions
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ความนำา
 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากว่า 10 ปี โดยมีการก่อตั้งสมาคมไทย 

อีสปอร์ตขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างเป็นทางการ เพราะไม่

ได้มีการรับรองทางกฎหมาย ขณะเดียวกัน มีคนสนใจและติดตามกีฬาประเภทนี้อย่างเหนียวแน่นเป็น 

จำานวนมากและยาวนานหรือที่เรียกกันว่า "สาวกเกม" ทั้งเป็นผู้เล่นและผู้ชม ในช่วงแรกคนส่วนใหญ่รู้จัก  

อีสปอตเพียงความหมายของการเล่น “เกมออนไลน์” เพราะยังไม่ได้จัดให้มีการแข่งขันหรือมีการรับรอง 

ทางกฎหมาย ขณะที่มีคนในวงการเกมชนิดน้ีเป็นจำานวนมากทำาให้แนวโน้มของตลาดเกมเติบโตขยายวงกว้าง 

อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้เล่นเกมในประเทศไทยทุกแพลตฟอร์มราว 27.5 ล้านคน (2561)

 จนกระทั่งปีพ.ศ. 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศให้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport ได้รับ 

การรับรองให้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560) คำาว่า "กีฬาอิเล็กทรอนิกส์  

E-Sport" จึงเป็นท่ีรู้จักในสังคมอย่างเป็นทางการท่ามกลางข้อกังขาจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะประเด็น 

ความหมายในฐานะกีฬา จนเกิดเป็นปรากฎการณ์ต่างขั้วความคิดของกลุ่มคนภาคนโยบาย ประชาสังคม 

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนที่มองในมุมต่างๆ ท้ังในทางเห็นด้วยและพร้อมท่ีจะสนับสนุนเปิดทาง 

ให้ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ (“กว่าท่ี “อีสปอร์ต”จะถูกเรียกว่า “กีฬา”ในบ้านเรา, 2561) ขณะที่ 

อีกด้านเป็นมุมมองที่คอยเฝ้าระวังปัญหาจากรากเดิมเรื่องการติดเกม(ก่อนเข้าสู่การเป็นนักกีฬา) มองว่า 

ภาพลักษณ์ของอีสปอตในฐานะ “กีฬา” อาจเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เป็นข้ออ้างในการเล่นเกมประเภทนี้ 

ทำาให้ควบคุมยากที่จะไม่ให้ลำ้าเส้นของความเป็นกีฬากับการเสพติดเกมได้ (นิด้าโพล, 2561)

วัตถุประสงค์
 บทความนี้มุ่งให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของคนจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Sport) ในช่วงเวลาที่กีฬาประเภทนี้ได้รับการรับรองในฐานะ "กีฬา" จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

เป็นการตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นอันเป็นท่ีวิพากย์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมจนกลายเป็นกระแส 

การสนับสนุนและเฝ้าระวังผลกระทบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยมุมมองเหล่านี้จะช่วยเป็นข้อมูล 

พื้นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์สังคม ท้ังยังเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของภาครัฐ ภาคประชาสังคม  

และภาคธุรกิจ ในการสร้างกลไก กำากับ ดูแล และป้องกันผลกระทบกับสังคมจากกีฬาอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Sport)  โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ด้วยการนำาเสนอที่เป็นกลางที่รวบรวมจากทั้งสองฝ่าย เป็นทิศทาง 

แห่งการเฝ้าระวัง และเพื่อเป็นสื่อกลางการศึกษาเชิงลึกสำาหรับผู้สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไป
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ขอบเขตของเรื่องที่นำาเสนอ
 เป็นการรวบรวมความคิดเห็นท่ีเป็นมุมมองในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 3 ด้าน คือ  

1) กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport ในฐานะที่เป็น "กีฬา" 2) ผลดีผลเสียต่อการรับรู้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport  

ในฐานะของ "กีฬา" 3) ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะพัฒนานักกีฬา E-Sport ไปสู่ระดับโลก โดยใช้ข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์ฝ่ายนโยบายและภาคสังคมในความคิดเห็นต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport โดยหวังว่า 

สาระจากบทความจะช่วยให้ผู้สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาในประเด็นเชิงลึกต่อไป

เนื้อหา

ที่มาของอีสปอต

 คำาว่า E-Sport , E-Sports ย่อมาจากElectronic Sports มีความหมายที่พัฒนาจากการเล่น  

“เกมออนไลน์" (Online Game)คือเกมท่ีผู้เล่นสามารถติดต่อสื่อสารสนทนาโต้ตอบกันได้หลายคนใน 

ระหว่างเล่น ในลักษณะท่ีทำาให้ผู้เล่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่มีการแข่งขัน หรือการเอาชนะ และเมื่อได้

เล่นเกมจะเหมือนอยู่บนโลกหนึ่งที่มีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ สามารถเลือกบุคลิกภาพและบทบาทของ

ตัวละครได้ มีสถานการณ์ซึ่งที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและความแม่นยำา (สวรรค์ บุญเรือง,2549) โดยเกิดขึ้น

ผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกกับทั้งผู้เล่นและผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใด

 ก่อนการแข่งขัน นักกีฬาต้องใช้ระยะเวลาการฝึกซ้อมไม่ตำ่ากว่า 8 ชม.ต่อวัน เพราะต้องคุ้นเคยกับ 

การใช้อุปกรณ์ ฝึกวางแผนกลยุทธ์และการทำางานเป็นทีม โดยการแข่งขันมีทั้งระดับสมัครเล่น (Amateur  

sporting events) ที่ให้นักกีฬาได้เล่นโดยไม่ได้เงินเป็นค่าตอบแทนจากการแข่งขัน ไปจนถึงระดับอาชีพ 

(Professional) ที่ผู้เล่นจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรางวัลจากการแข่งขัน (supathanish,2554) นอกจากนี้  

ยังมีการแข่งขันในระดับกลุ่ม (league) ไม่ต่างจากการแข่งขันกีฬาทั่วไป โดยมีรายการใหญ่ที่จัดขึ้นเป็น 

ประจำาในวงการเกมประเภทนี้ เช่น League of Legends World Championship the evolution  

Championship ท่ีมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเช่นเดียวกับ 

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือเอเชียนเกมส์

 ความเร้าใจในการเล่นเกมประเภทนี้ มีลักษณะเด่นตรงท่ีผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (interactive)  

กับผู้เล่นคนอ่ืนได้มากมายหลายทางอาทิ ผ่านการพูดคุย (Chat) การร่วมมือกัน (Party) การแลกเปลี่ยน 

และซื้อขาย (trade) เทรดการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมและอื่นๆ ด้วยรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

นี้เองจูงใจให้ผู้เล่นมีจุดมุ่งหมายในการเล่นที่แตกต่างหลากหลาย อันมีส่วนทำาให้อายุของเกม (Life Cycle)  

ประเภทนี้ยาวนานกว่าเกมอื่นๆทั่วไป (เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต,2555) ตลาดเกมจึงมีความนิยมจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

อีกท้ังประเภทของเกมมีให้เลือกอย่างหลากหลายตามความชอบของผู้เล่น สอดคล้องกับวิถีการเล่นเกม 

ที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วทำาให้ผู้เล่นมีความท้าทายท่ีจะเป็นนักกีฬาเหล่านี้มากขึ้น ยกตัวอย่างเกมที่นิยมนำามา

จัดการแข่ง อาทิ
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 เกม Counter-strike: global offensive หรือเกมยิงที่ใช้มุมมองแทนสายตา first person  

shooting (fps) และเกม Over watch ผู้เล่นจะอยู่ในฉากเหมือนสถานที่จริงเน้นการยิงศัตรูเป็นหลัก 

ซึ่งต้องใช้การสังเกตไหวพริบและความเร็วในการรุกรับกับศัตรูที่ผู้เล่นสามารถเลือกอาวุธได้

 เกม Dota 2 และเกม League of legends เป็นการผสมระหว่างแนวแอ็คชั่นกับการสวมบทบาท 

ตัวละครใช้การจำาลองสถานการณ์ให้คนเลือกวางแผนการรบและควบคุมพ้ืนท่ีในสนามรบผู้เล่นสามารถ 

เลือกตัวละครที่มีความสามารถพิเศษที่ต่างกัน

 เกม FIFA ฟุตบอลออนไลน์เป็นเกมจำาลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นมีทีมฟุตบอลของตัวเองด้วยกติกา 

กีฬาบอลที่ไม่ต่างกับการแข่งขันในสนามฯลฯ

 สรุปแล้วกลุ่มเกมท่ีผู้จัดการแข่งขันเลือกมาจัดการแข่งขันจะสัมพันธ์กับการตลาดในธุรกิจเกม 

เป็นหลัก โดยข้อมูลตลาดความนิยมของอีสปอตประเทศไทยมีมูลค่าราว 30,000 ล้านบาท (2561)  

ซึ่งจัดเป็นอันดับ 20 ของโลก สัดส่วนตลาดของเกมสูงสุดคือประเภท MOBA (Multiplayer Online Battle  

Arena) ได้แก่ DOTA 2 ร้อยละ70 ตามมาด้วยเกม fps ร้อยละ 20 และยังมีเกมบางประเภทที่ประเทศไทย

ยังไม่ได้รับการรับรองให้จัดการแข่งขันเพราะเป็นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง

 และนอกจากอีสปอตจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจของผู้เล่นและผู้ชมแล้ว ยังมองได ้

ว่าเป็น “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อพฤติกรรมของผู้เล่น  

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งด้านบวกมองว่าเมื่อผู้เล่นมีความเข้าใจในสถานการณ์อันเกี่ยวกับเกม 

คอมพิวเตอร์ย่อมจะนำาไปสู่ความเข้าใจในปัญหาอื่นๆและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะช่วยพัฒนามนุษย์ 

ในสังคมโลกได้ในทางกลับกัน เกมคอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก ดังน้ัน หากมีการจัดการที่ผิดพลาดอาจหมายถึงการปิดกั้นมิให้ส่ิงที่ดีเกิดแก่

เด็กและเยาวชนในสังคมไทยหรือในทางกลับกันอาจหมายความว่าเป็นการละเลยที่จะป้องกันภัยร้ายที่จะเกิด 

แก่พวกเขาเหล่านั้น (Dorman, 1997)

การแข่งขันที่เน้นสติปัญญา

เกมที่ไม่แข่งขัน เกมที่มีการแข่งขัน

เล่นโดยธรรมชาติ

การเล่น

เล่นโดยมีการจัดระบบเล่น(เกม)

การแข่งขันที่เน้นร่างกาย(กีฬา)
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พัฒนาการของเกมออนไลน์จนกลายเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport

 เมื่อมองอีสปอตในความหมายของกีฬา อีสปอตจัดว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีการจัดระบบ 

การแข่งขันโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น มีผู้จัดการแข่งขัน สนามแข่ง นักกีฬา ผู้ชม สปอนเซอร์ ผู้สนับสนุน 

อยู่เบื้องหลัง ซึ่งตรงกับความหมายของ “กีฬา” ที่เอแลน กัทแมน อธิบายไว้ (ภาพที่ 1) และสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Jonasson and Thiborg (2010) ที่มองว่า อีสปอตแม้จะใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกายน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับเทนนิส ฟุตบอล หรือบาสเก็ตบอล และไม่มีการออกแรงเหมือนกีฬาบางประเภท เช่น โบว์ลิ่ง  

ยิงปืนหรือสนุ้กเกอร์ แต่จัดอยู่ในเรื่องการใช้ทักษะความเคลื่อนไหวเพื่อกำากับมือและสายตาให้ประสานงาน 

กันอย่างรวดเร็ว ซ่ึงระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นต้องใช้สติปัญญาควบคุมอุปกรณ์และควบคุมเกมทั้งทีมและ

บุคคลมีความท้าทายท่ีรุนแรงในการควบคุมอารมณ์เพราะสมจริงจนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเกมและของทีม 

ทำาให้อรรถรสของเกมสร้างความความเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก ทำาให้คนมีจิตจดจ่อจนเข้าสู่สภาวะที่หลุดพ้น 

จากภารกิจในชีวิตประจำาวันและทำาให้เกิดความสุข (supathanish,2554) ยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องใช้แผน 

การเล่น รวมถึงทักษะและการฝึกซ้อมอย่างทุ่มเทของนักกีฬาไม่ต่างกับกีฬาทั่วไป (เลอทัด ศุภดิลก,2557)

ภาพที่ 1 ความต่างระหว่าง “เกม”และ “กีฬา”ของเอแลน กัทแมน

 แม้ยุคแรกจะเป็นการเล่นเกมด้วยอุปกรณ์คอนโซล แต่เมื่อคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

และมีราคาถูกลง เกมอิเล็กทรอนิกส์จึงได้รับการพัฒนาให้เล่นได้มากกว่า 1 คนบนเคร่ืองเล่นเกมและ

คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "เกมออฟไลน์" และในปลายยุคนี้เอง ที่มีการจัดการแข่งขันเกมบนสังเวียนสนามแข่ง 

ซ่ึงจากที่มีบันทึกไว้เป็นครั้งแรก คือที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหรัฐอเมริกา จัดการแข่งขันเกมสเปซ

คอมมานเดอร์ (Space Commander) บนเครื่องฮาตาริ เมื่อปี ค.ศ.1972 ซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นมีผู้เล่น

เพียง 5 คนเพื่อชิงรางวัลการเป็นสมาชิกนิตยสาร RollingStone หนึ่งปี ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำาคัญที่เป็น

จุดกำาเนิดของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport และต่อมาเม่ือเกมคอมพิวเตอร์เร่ิมเน้นการเล่นแบบหลายคน 

(Multi player) โดยอาศัยระบบเครือข่ายภายในขนาดเล็กที่เรียกว่า "แลน" (Lan) เข้ามาจึงทำาให้ผู้เล่นเกิด

ความสนุกสนานได้มากขึ้น เช่น เกม Action shooting ฯลฯ จนมาถึงยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาท

มากจนสามารถเล่นได้บนมือถือ ในช่วงนี้เองที่พัฒนาการรูปแบบเกมเติบโตอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น กีฬา

อิเล็กทรอนิกส์ E-sport ได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในประเทศไทยโดยเป็นยุคกระแสคลั่งเกมของผู้นิยมเล่นเกม 

ประเภท Ragnarok online ซึ่งมีทั้งผู้เล่นและผู้ชมเข้าถึงเกมนี้เป็นจำานวนมาก

รูปแบบซอฟต์แวร์เกมในกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sports ที่นำามาจัดการแข่งขัน

 ประเภทของเกมที่จัดให้มีการแข่งขันในกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sports มีหลากหลายรูปแบบ  

ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) ได้จำาแนกประเภทของเกมออนไลน์ 

ตามเนื้อหาเกมไว้ 7 ประเภท คือ 1) เกมแอ็คชั่น Action เป็นเกมที่เน้นการบังคับและการตัดสินใจที่รวดเร็ว 

ซึ่งเป็นเกมที่ดำาเนินเรื่องไม่ซับซ้อน 2) เกมประเภท Adventure เป็นเกมที่อาศัยการถูกเลือกที่ดี เน้นการ 
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แก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนและความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพื่อฝึกให้ผู้เล่นตั้งสติและวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็น 

ระบบ 3) เกมประเภท stimulation เน้นการจำาลองสถานการณ์มีที่มาจากการฝึกสอนทหารทางยุทธวิธี เช่น  

การบินการขับรถถัง ฯลฯ เป็นเกมที่เน้นให้ผู้เล่นเข้าใจการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี และต่อมาได้มีการขยาย 

ขอบเขตของเกมที่จำาลองพฤติกรรมมนุษย์มาไว้ในเกมด้วย 4) เกมประเภท role playing game (RPG)  

มีจุดเด่นในการพัฒนาตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้เล่นให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปกับตัวละคร 

ในเกม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเรื่องราวในโลกแห่งจินตนาการ เน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 5) เกม 

ประเภท strategy เป็นเกมวางแผนการรบจากความต้องการจำาลองสมรภูมิทางทหาร ผู้เล่นจะรับบทเป็น 

ผู้คุมหน่วยทหารเพื่อออกรบจนได้ชัยชนะ 6) เกมประเภท Sport เป็นเกมการจำาลองการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ 

โดยผู้เล่นถือว่าเป็นนักกีฬาประเภทชนิดนั้นจริงหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเป็นโค้ชในตัว 7) เกมประเภท  

Hybrid เป็นเกมผสมหลายรูปแบบ เกิดขึ้นเมื่อสายเกมเริ่มอิ่มตัวประกอบกับผู้เล่นต้องการความหลากหลาย

ในการเล่นเกมมากขึ้น ทำาให้เกิดความคิดในการสะสมรูปแบบของการเล่นเกมสายต่างๆ เข้าด้วยกัน 

มุมมองต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ในประเทศไทย
 จากการรวบรวมประเด็นมุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคนโยบาย ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชน หลังจากที่อีสปอตได้รับการประกาศให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการโดยการกีฬา 

แห่งประเทศไทยนั้น สำานักวิชาการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รวบรวมข้อมูลเชิงนโยบาย 

ด้านการจัดการแข่งขันเร่ืองการรับรองให้อีสปอตเป็นชนิดกีฬาที่ขับเคลื่อนตามแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความสำาเร็จ 

ในระดับมืออาชีพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ(เปิดตัว Thailand Esport Arena สนามอีสปอตครบวงจรแห่งแรกของไทย, 2561) กรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภาคเอกชนได้จัดแข่งขันกีฬาภายใต้ 

โครงการ "อีสปอตออกเหงื่อ" เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้สนใจเล่นกีฬาและออกกำาลังกายมากขึ้น 

รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬาอีสปอตและการพัฒนาความสามารถสู่การเป็นนักกีฬา 

มืออาชีพ ในขณะที่ศูนย์สำารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2561) ได้รวบรวม

ความเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับกีฬาอีสปอตตามประเด็นสำาคัญดังนี้

แท้จริงแล้วกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport จัดว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งหรือไม่

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

 "อีสปอตจัดว่าเป็นกีฬา ซึ่งเราได้ค้นหานักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันในนามประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทย โดยกกท.ได้มีส่วนร่วมในการกำากับดูแลและพร้อมช่วยเหลือหากมีผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการ

กีฬาแห่งประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็น 3 รูปแบบ คือ กลุ่มนักกีฬาที่ฝึกซ้อมเป็นระบบ กลุ่มทั่วไปที่เล่น

เพ่ือความบันเทิง และกลุ่มติดเกม สังคมจึงไม่ควรนำาปัญหากลุ่มติดเกมมาปิดกั้นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็น

นักกีฬาได้ (วงเสวนา ถกวิกฤตเป็นโอกาสกรณีให้อีสปอตเป็นกีฬา หวั่นเป็นดาบสองคม, 2561)
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นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 "การแข่งขันอีสปอร์ตถือเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประชาชนไม่ควรต่อต้านแต่ควรให้อิสระ  

และให้คุณค่ามากกว่าการเล่นเกมรวมทั้งใช้ประโยชน์จากอีสปอร์ตด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับ 

ผู้ประกอบการที่ออกแบบเกมให้เกิดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลผ่านเกม" (นโยบายการกีฬาแห่งชาติ,2561)

ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ 

 "ถ้าถามหมอจะรู้ว่า นิยามทางการแพทย์ ที่ว่าการมีกิจกรรมทางกายที่ใช้การออกแรง นั่นเป็น 

องค์ประกอบหลักที่ทำาให้สิ่งนั้นเป็น “กีฬา” แต่อีสปอร์ตที่ใช้เม้าส์คลิก แทบจะนั่งนิ่งหลายชั่วโมงจึงไม่ถือว่า 

เป็นกีฬา นอกจากนี้ก็ไม่ได้ดูเพียงแค่การออกแรงอย่างเดียวแต่ดูถึงเป้าหมายด้วย อย่างที่เคยได้ยินว่ากีฬา

เป็นยาวิเศษ คือทำาให้คนมีสุขภาพดี ยิ่งถ้าคุณเตะฟุตบอลหรือเล่นเทนนิสสักช่ัวโมงก็จะเหนื่อย แต่ในทาง 

การแพทย์เราไม่มองความเหนื่อยว่าจะทำาให้สุขภาพเสีย แต่มองว่าทำาให้ร่างกายและหัวใจแข็งแรงขึ้น”

 “...ผมอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกว่า ทำาไมอีสปอร์ตไม่ใช่กีฬา เหตุผลแรก 

คือ Ownership (ความเป็นเจ้าของ) เขาพิจารณาว่าอีสปอร์ตเป็นการแข่งขันซึ่งใช้มือกดเล่นเกมไม่ว่าจะเกม 

อะไรก็ตาม ซึ่งเกมถูกออกแบบโดยบริษัทเอกชน บริษัทเอกชนจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานี้  

แตกต่างกับกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ที่ไม่มีบริษัทใดอ้างความชอบธรรมในกรรมสิทธิ์ 

เพราะโดยพื้นฐานเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติทุกคน”

นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย 

 ในเมื่อองค์กรจัดแข่งขันอีสปอร์ต เช่น IOC (International Olympic Committee), NOC  

(National Olympic Committee), OCA (Olympic Council of Asia), ซีเกมส์ ฯลฯ แสดงว่ามีผู้ชำานาญ 

การกีฬามองว่านี่คือการแข่งขันแล้ว ซึ่งวันนี้เราอยู่บนเส้นทางให้อีสปอตการเข้าสู่กีฬาและอีสปอตพึ่งเป็น 

กีฬาสาธิตผ่านไป ส่วนในซีเกมส์ปี ๒๐๒๐ ที่ฟิลิปปินส์ก็จะมีชิงเหรียญในกีฬาประเภทนี้ด้วย ในเมื่อเป็น 

ขั้นตอนตามนี้ ผมก็ดำาเนินตามกฎขององค์กรกีฬานานาชาติเพื่อร่วมกันพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอีสปอร์ตแข่งขัน 

ได้ส่วนประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์มุมมอง ถ้าบริษัทผู้ผลิตฟุตบอลไม่ได้ล๊อคสเป็กว่าลูกฟุตบอลต้องเป็นแบบใด  

อาจเกิดลูกฟุตบอลแปลกๆ ขึ้น เช่น ลูกที่ใส่  ไมโครชิพที่ทำาปฏิกิริยาได้ ก็ไม่แตกต่างกันนะ การที่บอกว่า 

บริษัทเกมถือลิขสิทธิ์แล้วทำาให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้แตกต่างจากอาดิดาสหรือไนกี้แต่ปัญหาคือบริษัทเกม 

เป็นเจ้าของพื้นที่ที่คอมมิวนิตี้ยืนอยู่ หมายความว่าเกมเมอร์เป็นลูกค้าเขา ไม่ใช่ลูกค้าของ IOC หรือองค์กรใด  

เขาถึงมองว่านี่เป็นมูลค่าทางการตลาด บริษัทเกมจึงมีความทรนง ทั้งที่สมาคมฯก็พยายามเชียร์ให้ซอฟแวร ์

เกมเป็นสากล ให้เป็นของมนุษยชาติ แต่การเชียร์ไม่เพียงพอ เพราะมีบริษัทเกมหลายเจ้าอยากเข้ามา ต่อให ้

ยกซอฟแวร์เป็นของ IOC แต่ยังมีขายข้างนอก บริษัทเกมได้ประโยชน์อยู่ดี”
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นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

 "การที่จะเป็นกีฬาได้ต้องเข้ากับองค์ประกอบ 3 เรื่อง คือ หน่ึงต้องมีกฎกติกาชัดเจน สองต้องไม่

นำาไปสู่ความรุนแรง และสามต้องมีคณะกรรมการมาดูแลหากเกิดการละเมิดข้อตกลง เช่น ผิดกติกาให้ออก  

หรืองดการแข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นอีสปอร์ตไม่เข้าคุณสมบัติทั้ง 3 ประการเลยจึงไม่มีทางที่จะเป็นกีฬาไปได้ 

ตอนนี้หลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศสก็เข้ามาควบคุมหลังจากเห็นผลกระทบที่เกิดกับประเทศอื่น" 

(บางกอกอินไซต์ทีม,สิงหาคม 2561 https://

www.thebangkokinsight.com/38638)

นายสิทธิกร อาภานุกูล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 "ถ้ามองอีสปอตให้เป็นกีฬาโดยใช้มาตรฐานตัวช้ีวัดว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องมีการแพ้การชนะ 

มีกฎระเบียบชัดเจนหรือเล่นเพ่ือความเพลิดเพลิน อาจถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง แต่หากนิยามว่า  

กีฬาต้องมีการออกกำาลังกายหรือเล่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง จะถือว่าอาจมีนิยามที่ไม่สมบูรณ์"

การมองความเสี่ยงทางด้านผลกระทบ เมื่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ได้รับการรับรองให้เป็น "กีฬา" 

ที่จะส่งผลให้เด็กติดเกมมากขึ้นหรือไม่มีผลดีและผลเสียอย่างไร

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี

 "การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตมีบทบาทสำาคัญในยุคดิจิทัลเปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาผ่านการเล่นเกม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากกว่าการเล่นเกมกีฬาเพียงอย่างเดียวและให้ทุกฝ่าย 

ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตให้มากขึ้น"

นายสิทธิกร อาภานุกูล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 "เพราะกีฬาอีสปอตอาจไม่ได้เสริมสร้างให้ร่างกายมีความแข็งแรงในเชิงสุขภาพ มีข้อถกเถียงว่า

เป็นการเล่นเพื่อฝึกซ้อมหรือเป็นการหมกมุ่นติดเกม ซึ่งไม่ต่างกับกีฬาสนุ้กเกอร์ท่ีถูกมองว่าเป็นการพนัน 

ไม่เหมาะสม แต่ในที่สุดก็มีการบรรจุเป็นการแข่งขันและได้รับการยอมรับ การให้อีสปอตถูกจำากัดอยู่ท่ี 

การเล่นเกมเพื่อฝึกฝนอาจทำาให้มองได้ว่าเป็นการเล่นเกมเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการฝึกฝนทักษะอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง อีสปอตบางรายการต้องอาศัยทักษะการจัดการ การสร้างสังคม สร้างสัมพันธภาพกับทีม

นักกีฬา ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม ควรใช้เวลาไปกับการทำากิจกรรมประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น การเรียนหนังสือ  

ส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตควรมีการจัดการและการสร้างความเข้าใจให้สังคมในเชิงบวกมากขึ้น" (สุทธิกร 

อาภานุกูล, 2561)
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 ผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อีสปอร์ต ("นิด้าโพล" สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2561) ให้ความเห็นถึงผลกระทบของอีสปอต ดังนี้

 เชื่อว่ามีผลเสีย เพราะควบคุมยากเกิดภาวะเด็กติดเกมมากขึ้น เด็กไม่มีความสนใจที่จะเรียนหนังสือ  

มีความรุนแรงทางความคิดก่อเกิดการพนัน ไม่สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ 

และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ

 มีผลดี เพราะมีท้ังเด็กและผู้ใหญ่ท่ีให้ความสนใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการ 

ฝึกสมองและความคิดเด็กจะไม่หมกมุ่นกับเกมอื่นที่ไร้สาระ เด็กจะได้มีกิจกรรมใหม่ๆและพัฒนาความ 

สามารถของตนได้

ประเด็นที่คนสังคมไทยบางกลุ่มยังไม่เข้าใจและยอมรับในกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport

 ผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อีสปอร์ต ("นิด้าโพล" สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561) มีกลุ่มคนที่ยังไม่ยอมรับอีสปอตในฐานะของกีฬาโดยให้เหตุผล ดังนี้

 สังคมไทยยังไม่มีความพร้อมในการสนับสนุนกีฬาอีสปอต เพราะคนที่เล่นยังไม่มีทักษะความรู้ 

ความสามารถหรือการแบ่งเวลาที่เหมาะสมและดีพอ ประกอบกับพ้ืนฐานสังคมไทยไม่เหมือนกับต่างประเทศ 

ที่จะสามารถควบคุมได้ ส่งผลให้เยาวชนไม่ทำาอะไรนอกเหนือจากการเล่นเกม จนทำาให้เกิดภาวะเด็กติดเกม 

มากขึ้น 

 บางส่วนเชื่อว่ามีความพร้อม เพราะการแข่งขันนี้ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นเป็นการเปิด 

แนวทางใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยเทียบเท่ากับต่างประเทศที่มีมานานแล้วและเยาวชนไทยมีความสามารถ

การสนับสนุนอีสปอตในระดับอุดมศึกษา

 ในภาคการศึกษาได้มีการยอมรับกีฬาอีสปอตและปรับตัวเข้ากับกระแสความสนใจของสังคม โดย 

สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Digital และมีเรื่องของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์  

E-sport รวมอยู่ด้วย เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ขณะที่ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน เกาหลีใต้ ที่ได้เปิด

หลักสูตรเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport มาก่อนแล้ว (จากกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ในไทยต่อยอด 

สู่ธุรกิจการศึกษา, 2561) เป็นการผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและการ 

พัฒนาเกม ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านดิจิตอล 
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และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควรมีการเชื่อมโยงหน่วยงานด้านเทคโนโลยีให้สนับสนุน 

ให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงวิชาการระดับสูงทัดเทียมกับ 

นานาประเทศ

การยื่นข้อเสนอต่อธุรกิจเกมเพื่อสร้างมาตรฐานและกลไกป้องกันเยาวชนต่อการติดเกม

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเสวนาและแถลงข่าวเรื่อง 

“ข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ E-Sports เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ต และ 

ผลกระทบต่อสุขภาพและการพัฒนาเด็ก” โดยเรียกร้องให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตและผู้ประกอบการอีสปอร์ต  

รวมทั้งหน่วยงานรัฐภาคส่วนต่างๆ มีมาตรการกำากับธุรกิจเกมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนใน 7 ประเด็น  

โดยย่อ คือ

 (1) ต้องไม่สื่อสารว่าอีสปอร์ต คือ กีฬา เนื่องจากยังไม่ได้มีการยอมรับกันในทางสากลและเป็นข้อยุติ 

ในสังคม โดยเฉพาะทางฝ่ายวิชาการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังไม่เคยรองรับว่าการเล่นเกมแข่งขันคือกีฬา  

อีกทั้งยังขัดต่อองค์การอนามัยโลก ท่ีนิยามว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตและเกมในสมัยปัจจุบันนับว่าเป็นโรค

ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากเทคโนโลยี ตามความหมายสากลกีฬาคือการออกกำาลังกายที่มีการแข่งขันเพื่อประโยชน์ 

คือสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง โดยให้ความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ แต่อีสปอร์ตคือการเล่นวีดิเกมแข่งขัน 

ชิงเงินรางวัล คล้ายกับการเล่นไพ่ การเล่นหมากรุก การเล่นโกะ ซึ่งเป็นเกมเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานรัฐ  

ที่มีหน้าที่โดยตรงคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย ควรใช้นิยามความหมายอีสปอร์ตท่ีถูกต้องกับข้อเท็จจริง 

สากลทั่วโลก ไม่สื่อสารสร้างความเข้าใจผิด โดยควรอธิบายว่า “อีสปอร์ต เป็นกิจกรรมแข่งขันวีดิโอเกม 

ที่กระทำาผ่านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายเน็ตเวิร์คการสื่อสารผ่านระบบใดก็ตาม ที่ผู้เล่นระดับจริงจัง ของมืออาชีพ 

เข้าร่วมเพื่อเงินรางวัล ของรางวัลหรือเพื่อความรู้สึกทางใจ ซึ่งอาจมีการถ่ายทอดสดให้คนดู และมีสปอนเซอร ์

สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่จัดงานหรือในโลกอินเทอร์เน็ตก็ตาม”

 (2) ต้องกำาหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงเกมออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 

ตำ่ากว่า 13 ปี ห้ามเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลโดยขาดการกำากับดูแลจากพ่อแม่ สมาคมอีสปอร์ต

และการกีฬาแห่งประเทศไทยควรกำาหนดอายุของนักเล่นเกมแข่งขันว่าต้องอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น 

ตามมาตรฐานสากล และควรงดเว้นการสื่อสาร โฆษณา การตลาด รณรงค์ โน้มน้าวใจ ไปที่เด็กอายุตำ่ากว่า  

13 ปี ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอีสปอร์ต หรือสื่อสารว่าการเล่นเกมเข้าร่วมแข่งขันอีสปอร์ตนั้นดี สามารถ 

ช่วยให้ประสบความสำาเร็จในชีวิต สำาหรับเด็กที่มีอายุ 13-18 ปี การเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีมาตรการ 

พิเศษเฉพาะท่ีเหมาะสม ที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กมากกว่าการแข่งขันชิงรางวัลแบบมืออาชีพ 

และต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและมีหนังสือได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรม
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 (3) รัฐต้องมีนโยบายและกฎหมายห้ามการจัดการแข่งขันวีดิโอเกมในสถานศึกษาและห้ามทำา 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริษัทเกมในสถานศึกษาตั้งแต่เด็กปฐมวัย ถึงระดับมัธยมโดยส้ินเชิง  

ไม่ควรสื่อสารว่าการจัดกิจกรรมอีสปอร์ตเป็นกิจกรรมยามว่าง เสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพลเมือง 

ในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างอาชีพและรายได้

 (4) รัฐและหน่วยงานธุรกิจ สมาคม ผู้จัดการแข่งขัน ต้องมีมาตรการป้องกันการแทงพนัน ด้วย 

ปรากฏว่ามีเว็บไซต์ท้ังในประเทศท่ีเป็นภาษาไทย และเว็บไซต์ต่างประเทศจำานวนมาก ที่เชื่อมโยงกิจกรรม 

การแข่งขัน ทัวร์นาเม้นท์ของอีสปอร์ตเข้ากับการพนันโดยรัฐยังไม่มีมาตรการไปสอดส่องกำากับดูแลอย่าง 

ทั่วถึง 

 (5) กำาหนดมาตรการการจำากัดอายุผู้เข้าเล่นเกม เกมที่ใช้จัดกิจกรรมแข่งขันชิงเงินรางวัลเกม 

ส่วนมากเป็นเกมออนไลน์ และผลิตมาจากทางฝั่งอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ซึ่งมีการจำากัด 

อายุผู้เข้าเล่น เพราะเกมออนไลน์มีลักษณะเป็นการเล่นกับผู้อื่นในโลกไซเบอร์ จึงมักมีกฎหมายกำากับอายุ  

เช่น กฎหมาย COPPA ของอเมริกา ที่ห้ามผู้ประกอบการให้บริการสำาหรับเด็กที่มีอายุตำ่ากว่า 13 ปี  

เช่นเดียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ หรือเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ เช่น ข้อตกลงการเข้าใช้งาน 

ของเกมออนไลน์หลายเกม ระบุว่า “ไม่มุ่งหวังให้บริการสำาหรับผู้เล่นที่มีอายุตำ่ากว่า 10 ขวบ และหากเข้าเล่น  

ด้วยบริษัทตรวจพบว่ามีผู้เล่นโกงอายุ แจ้งไม่ตรง ทางบริษัทอ้างว่าจะทาการลบบัญชี” แต่ข้อเท็จจริงพบว่า  

บริษัทเกมละเลยที่จะทำาการตรวจสอบอายุท่ีแท้จริงของผู้เล่น ซึ่งไม่มีหน่วยงานรัฐใดเข้าไปตรวจสอบ  

ฉะนั้น จึงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการ สมาคม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง กำากับ สอดส่อง ตรวจสอบเงื่อนไข 

การเข้าใช้งานตามกฎหมายหรือข้อกำาหนดนี้ให้เป็นจริงด้วย 

 (6) ห้ามมีสปอนเซอร์สินค้าเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ในการแข่งขันอีสปอร์ตของเด็ก 

และเยาวชนโดยเด็ดขาดหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทั้งในและต่างประเทศ และห้ามการโฆษณา  

สปอนเซอร์สินค้า เครื่องดื่ม ท่ีมีส่วนผสม หรือโฆษณาสรรพคุณว่าช่วยบำารุงสมอง เล่นเกมได้เก่งขึ้นและ

ยาวนานมากขึ้น

 (7) มีการส่งเสริมการให้ความรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันเกม เท่าทันอีสปอร์ต ป้องกันปัญหาเด็กติดเกม  

และสื่อสารให้ความรู้ทั้งหมด ทั้งต้นทุนของราคา ค่าใช้จ่ายในแต่ละเกม ค่าใช้จ่ายในบัตรเติมเงิน ราคาไอเท็ม 

โดยเฉลี่ย ในแต่ละเกมหนึ่งๆว่าหากเล่นฟรีในตอนต้น (free to play) และหากเสียค่าบริการเพื่อใช้ใน 

การเล่น (play to win) เป็นจำานวนเงินเท่าไรอย่างไร
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บทสรุป

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากผู้เขียน

 ขณะนี้ภาคนโยบายกำาลังเปิดทางให้ภาคธุรกิจดำาเนินการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sports  

ในวงกว้างให้มากขึ้น และมีภาคส่วนที่กำาลังเฝ้าระวังปัญหา ซ่ึงเป็นการโต้แย้งบนประโยชน์ของประชาชน 

อันถือเป็นเรื่องที่ดีในการวิพากย์ในวงกว้าง ซึ่งหากได้เปิดเวทีถกประเด็นเหล่านี้ให้แพร่หลายมากขึ้นจะช่วยให ้

ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและช่วยวางกลไกในการเฝ้าระวังไม่ให้นโยบายบางอย่างชี้นำา 

เด็กเยาวชนไปสู่การติดเกมได้มากขึ้น ขณะที่มีผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้หลายคนเริ่มเห็น 

โอกาสในการสร้างรายได้ของบุตรหลานที่เข้าสู่การแข่งขันและสร้างชื่อเสียง จึงหันมามองแนวทางการ 

สนับสนุนในเรื่องนี่ที่เป็นโอกาสให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองสู่อาชีพใหม่ๆในยุคดิจิทัล เช่น นักพากย์  

นักเล่นเกมที่มีผู้ติดตามชม (stramer) นักแคสต์เกม (gamecaster) หรือแม้แต่นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกม  

หรือผู้จัดการแข่งขัน หากมีการวางกฎระเบียบที่เหมาะสมเหมือนในต่างประเทศ และมีกลไกควบคุมตาม

กติกาสากล และจัดวางเง่ือนไขให้ผู้เล่นลดความเส่ียงจากการฝึกซ้อมเกม ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบที่เป็น 

ภาพลักษณ์เชิงลบของการแข่งขันเกมออนไลน์ในรูปแบบนี้ได้ ซ่ึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างมุมมอง 

ในการสนับสนุนและการเฝ้าระวังในการพัฒนาอีสปอตในรูปแบบของกีฬานั้น ถือว่าเป็นเร่ืองที่ทุกภาคส่วน 

ของสังคมให้ความสนใจและออกมาแสดงความคิดเห็นจึงมีการวิพากย์และอภิปรายในเหตุผลต่างๆ อันจะ 

นำาไปสู่ข้อสรุปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แต่กระนั้นแล้ว หากมีการรวบรวม เปรียบเทียบ  

และวิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยแต่ละข้อ ที่นำาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งโครงสร้าง 

จะช่วยให้องคาพยพในการขับเคลื่อนเพื่อเดินหน้าให้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ได้รับการยกระดับเป็น

มาตรฐานมากขึ้น

 นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตบางประการในด้านการสื่อสารเรื่องกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ในภาค 

ของสื่อมวลชน เพราะการนำาเสนอข่าวในเรื่องนี้ยังโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งที่ไม่เป็นกลาง ซ่ึงเป็นหน้าที่ 

ของทุกฝ่ายที่ควรตั้งข้อสังเกตและมีเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกัน ยกตัวอย่างประเด็นสำาคัญที่ไม่ได้รับการ 

นำาเสนอจนอาจทำาให้ประชาชนเสียประโยชน์เพราะขาดการรับรู้ อาทิ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเกมเป็น 

คนวัย 15-34 ปีหนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนที่ต้องใช้จ่ายเงินกับการเข้าถึงตลาดเกมต่อเนื่องยาวนาน หรือข้อมูล  

E-Sport ที่เป็นกีฬาอายุสั้น โดยนักเล่นเกมอาชีพจะหมดศักยภาพการแข่งขันในวัยเพียง 25-26 ปี หรือสถิต ิ

ในอเมริกาเหนือ ที่มีคนเล่นเกมกว่า 67 ล้านคน แต่มีการสร้างมืออาชีพได้เพียง 50 คน (ที่ถูกจ้างมีเงินเดือน) 

และโอกาสที่จะถูกจ้างเล่นเกมในระดับอาชีพคือ ร้อยละ 0.00007 หรือมีโอกาส 1 ต่อ 1,340,000 คน  

เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาการให้บริการของโรงกลึง

สยามเทคนิค

Application of cause and effect charts to find the cause of service 

problems of Siam Technique

ศราวุฒิ  ดาวเรือง

ศิราวุธ  สงวนสิน

ที่ปรึกษาโรงกลึงสยามเทคนิค

บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่องและผลกระทบในการให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค 

และความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าที่มาใช้บริการโดยการประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผล

(Cause and Effect Diagram) ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีลูกค้าต้องการและใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode Effective Analysis: FMEA) เพื่อค่าคะแนน 

ความเสี่ยงในกระบวนและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในบทความนี้ได้ดำาเนินการศึกษาเริ่มด้วยการศึกษาขั้นตอน 

ของกระบวนการที่ทำาอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นวิเคราะห์ค่าความเส่ียงของปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์ความ

บกพร่องและผลกระทบ และใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto chat) ในการจัดลำาดับและคัดเลือกกระบวนการที่

มีความเสี่ยงสูงเพื่อนำามาปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า 

ความต้องการแท้จริงของลูกค้าคือ ไม่พอใจในความคุ้มค่ากับการใช้งาน ค่าตัวเลขดัชนีความเสี่ยงในขั้นตอน 

ที่มีข้อบกพร่องและผลกระทบมีอยู่ 4 ข้ันตอน คือ ขั้นตอน C11 ระดับคะแนนความเสี่ยง 64 คะแนน 

รองลงมา C8 ระดับคะแนนความเสี่ยง 48 คะแนน และ C6, C9 ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากันที่  

36 คะแนน 

คำาสำาคัญ : แผนภูมิแสดงเหตุและผล, การวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ, แผนภูมิพาเรโต



16 วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Abstract

 In this article, the objective is to find the shortcomings and the impact of the service  

of Siam Technique and the actual needs of customers who use the service by applying  

the Cause and Effect Diagram in the analysis. Identify the cause of the problem that the  

customer needs and use the Failure Mode Effective Analysis (FMEA) technique to assess  

the risk score in the process and procedure. job In this paper, studies have been conducted,  

beginning with the study of the process steps currently being performed. Then analyze  

the risk value of the problem by using the fault analysis and the impact. And use the  

Pareto chat chart to prioritize and select high-risk processes to improve and prevent  

operational disruptions. The analysis shows that the real needs of customers are  

Dissatisfied with value for use There are 4 steps in the risk index numbers and defects,  

which are C11 steps, 64 risk score levels, followed by C8 risk rating 48, and C6, C9 risk  

level equal. At 36 points

Keywords : Cause and Effect Chart, Failure and Effect Analysis, Pareto Chart
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บทนำา

 ผู้วิจัยจึงได้ร่วมมือกับสถานประกอบการกรณีศึกษา ได้แก่ โรงกลึงสยามเทคนิค จังหวัดศรีสะเกษ  

ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ทำาการศึกษาเพ่ือออกแบบวิธีการซ่อมและปรับปรุงคุณภาพท่ีเหมาะสม  

สำาหรับลูกค้ารถแทรกเตอร์ ล้อยาง ขนาด 340 ถึง 420 แรงม้า ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร  

ที่มาใช้บริการเป็นประจำาหรือได้รับการแนะนำามาจากผู้ที่เคยมาใช้บริการ ซึ่งจากการสอบถามพบว่า ลูกค้า

หลายคนเคยไปใช้บริการท่ีโรงกลึงในเขตพ้ืนที่เดียวกัน หรือใกล้เคียง ซ่ึงทำาไปแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพ 

ตามความต้องการ เมื่อนำาไปใช้งานจริงได้ประมาณ 2 สัปดาห์ เครื่องยนต์ก็เกิดปัญหาทำางานไม่ได้เวลา 

ตามที่กำาหนด และไม่คุ้มค่ากับการซ่อม ต้องนำางานกลับมาแก้งานให้ลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นช่างและเกษตรกร  

ในการทำานาปลูกข้าว ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ กระบอกสูบสึกหรอทำาให้กำาลังเครื่องตกประสิทธิภาพ 

ในการทำางานลดลงไม่ได้ตามเวลาที่กำาหนดไว้ ทำาให้เกิดการส้ินเปลืองเชื้อเพลิง ลูกค้าจึงต้องการปรับปรุง 

หรือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กลับมาทำางานได้ดีเหมือนเดิม โดยผู้วิจัยและสถานประกอบการเสนอวิธีการแก้ไข

ไว้ 3 วิธี ดังนี้

 1. คว้านกระบอกสูบจากขนาดมาตรฐานจากโรงงาน ซึ่งเป็นขนาดที่โตขึ้นจากขนาดมาตรฐาน 

โรงงาน เปลี่ยนลูกสูบ และแหวนตามขนาดที่โรงงานผลิตออกมา

 2. คว้านสวมปลอกที่มีในร้านอะไหล่ทั่วไปให้ใช้ขนาดมาตรฐานโรงงานเหมือนเดิม โดยจะใช้ลูกสูบ 

เก่าหรือใหม่ก็ได้ แต่จำาเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่บางชนิด

 3. คว้านสวมปลอกเหมือนวิธีการท่ี 2 แต่เป็นปลอกสูบที่ทำาขึ้นมาใหม่ โดยการเปรียบเทียบ 

คุณสมบัติทางโลหะวิทยา และควบคุมคุณภาพในการทำางานทุกขั้นตอน ตามมาตรฐานระบบงานสวม

 ดังนั้นใน 3 วิธีการนี้จะมีขั้นตอนการใช้เวลาและกระบวนการแตกต่างกัน ดังนั้น ราคาการซ่อมบำารุง 

จึงไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้ทำาการวิจัยพิจารณาแล้วว่าการค้นหาปัญหาที่ซ่อนเร้น (Hidden Factor) เช่น  

งานที่ต้องนำากลับมาให้แก้ไขหรือทำาใหม่ (Rework) งานที่แก้ไขไม่ได้ต้องนำาไปทำาลายทิ้ง (Scrap) ตอบสนอง 

ตามความต้องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง ทำาการผลิตและควบคุมคุณภาพ  

ตลอดจนการลดต้นทุนในการซ่อมจะเป็นแนวทางที่ช่วยลดความผันแปรระยะยาวในการใช้งานโดยอาศัย 

การวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้ข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ โดยการรวบรวมข้อมูล 

ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า วิเคราะห์ผลจากการรวบรวมข้อมูล การจัดลำาดับปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง 

 ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ถูกนำามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดและยังสามารถป้องกันเหตุข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดในอนาคตภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน
 1. เพือ่ศึกษากระบวนการทำางานของโรงกลงึสยามเทคนคิและโรงกลงึทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั

 2. เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 3. เพื่อหาข้อบกพร่องในการให้บริการและที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการในการคิดวิเคราะห์หาปัญหา

 2. ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาเทคนิคการใช้เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูงเพิ่มมากขึ้น

 3. ผู้รับบริการมั่นใจในกระบวนการทำางาน

 4. ผู้ประกอบการได้รู้สาเหตุและข้อบกพร่องในขั้นตอนการทำางาน

 5. ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในลักษณะงานเดียวกัน

กรอบแนวคิดในการดำาเนินการ

ขอบเขตของการประเมิน
 งานวิจัยฉบับนี้ทำาการศึกษาจากการมาใช้บริการภายในเขตจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี 

ยโสธร  ร้อยเอ็ด

l การสอบถาม

l การบันทึก

l ราคา

 ความคุ้มค่า

l ขั้นตอนที่

 บกพร่อง

l แนวทางที่

 นำามาแก้ไข

l แผนภูมิ

 แสดง

 เหตุและผล

l FMEA

l Pareto

รวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์ สรุป
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมูลความต้องท่ีแท้จริงของลูกค้าและศึกษากระบวนการทำางานของซ่อมคืนสภาพ 

เสื้อสูบ

 2. วิเคราะห์ผลจากการรวบรวมข้อมูล

 3. การจัดลำาดับปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง

 4. สรุปผล

 5. อภิปรายผล

 6. ข้อเสนอแนะ 

ประเภทของการวิเคราะห์
 1. ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 2. ปัญหาอาจขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน

 3. วิเคราะห์จัดลำาดับและคัดเลือกความเสี่ยง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
 แผนภูมิแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

 เทคการวิเคราะห์ข้อพร่องและผลกระทบ (Failure Mode Effect Analysis: FMEA)

 พาเรโตกราฟในการจัดลำาดับความเสี่ยงและสาเหตุที่แท้จริง (Pareto graph)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การคำานวณค่า RPN มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ O × S × D

  ความสามารถในการตรวจจับปัญหาก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อระบบโดยการป้องกันปัญหา

  Risk Priority Number (RPN) คือ ตัวเลขแสดงลำาดับความสำาคัญก่อนหลังของปัญหา เป้าหมาย 

ให้จัดลำาดับความสำาคัญของ RPN ที่มีค่าเรียงจากมากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุด

  โดย RPN =  ตัวเลขแสดงลำาดับความสำาคัญก่อนหลังของปัญหา RPN = S x O x D

   S =  ความรุนแรงของปัญหา (Severity) 

   O =  ความถี่ของปัญหา (Occurrence หรือ Frequency) 

   D =  ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (Detection) 

  เป้าหมายให้จัดลำาดับความสำาคัญของ RPN ที่มีค่าเรียงจากมากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุด 
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  S  คือ  ความรุนแรงของข้อขัดข้อง 

   คะแนน 1 ไม่มีผลกระทบต่อระบบ 

   คะแนน 2 หน่วยรองสูญเสียหน้าที่การทำางาน ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำาคัญไม่มาก 

   คะแนน 3 ระบบหรือหน่วยหลักสูญเสียหน้าที่การทำางานหลัก 

   คะแนน 4 มีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บขั้นวิกฤตมีผลกระทบต่อระบบอ่ืน ๆ 

ผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น ๆ 

  O  คือ  ความเสี่ยงของปัญหา 

   คะแนน 1 ไม่มีความเสี่ยงเลย 

   คะแนน 2 มีความเสี่ยงน้อย หน่วยรองอาจจะสูญเสียหน้าท่ีการทำางานซ่ึงเป็นส่วนที่มี 

ความสำาคัญไม่มาก 

   คะแนน 3 มีความเสี่ยงปานกลาง อาจทำาให้ระบบหรือหน่วยหลักสูญเสียหน้าที่การ 

ทำางานหลัก

   คะแนน 4 มีความเสี่ยงมาก ถึงขั้นวิกฤต มีผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

  D  คือ  ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

   คะแนน 1 สามารถแก้ไขได้ง่าย ไม่ต้องใช้อะไหล่ 

   คะแนน 2 สามารถแก้ไขได้เอง อาจต้องการใช้อะไหล่ที่สามารถจัดหาหรือรอได้ 

   คะแนน 3 สามารถแก้ไขได้เอง แต่ต้องใช้อะไหล่เฉพาะทางหรืออะไหล่ราคาแพง 

   คะแนน 4 ไม่สามารถแก้ไขได้เลย ไม่มีอะไหล่เปลี่ยนหรือต้องส่งซ่อมบริษัท

  ค่า RPN = S × O × D (2-18) เรียงลำาดับค่า RPN จากนั้นวิเคราะห์ เลือกทำาตาม RPN  

จากมากไปหาน้อย

   S = ความรุนแรงของปัญหา (Severity) S มีค่าตั้งแต่ 1-4 จากรุนแรงน้อยไปหามาก

   O = ความถี่ของปัญหา (Occurrence หรือ Frequency) O มีค่าตั้งแต่ 1-4 ความถี่จาก

น้อยไปหามาก

   D = ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (Detection) D มีค่าตั้งแต่ 1-4 แก้ไขปัญหาจากง่าย

ไปหายาก

 2. การหาเปอร์เซ็น ร้อยละ ตามกฎพาเรโต 80 : 20 คือ  ( n1 / n  ) x N

   N = 100

   n = จำานวนขั้นตอนทั้งหมด

   n1 = จำานวนขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงจากค่าพารามิเตอร์ RPN
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ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 การศึกษากระบวนการ

  ในการศึกษากระบวนการซ่อมคืนสภาพเสื้อสูบนั้น ขั้นตอนและวิธีการจะขึ้นอยู่กับความเสียหาย 

ของเสื้อสูบที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรืออีกกรณีหนึ่งคือ ทำาการซ่อมมาแล้วแต่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  

เมื่อนำาไปใช้งานได้ไม่นานก็ต้องนำากลับมาซ่อมใหม่ ซึ่งการซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและ 

เสียเวลาในการทำางาน วิธีการขั้นตอน เวลาที่ใช้ไป ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในการซ่อมคืนสภาพเสื้อสูบที่ใช้กันอยู ่

ในปัจจุบันนั้น มีดังนี้

ลูกค้านำางานมา

อาการและความ

เสียหายเบื้องต้น

ส่งงานกลับคืน

วิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสียหายเลือกวิธีแก้ไข
แก้ไขไม่ได้

ศูนย์บริการ, ลูกค้าทั่วไป วิธีเฉพาะของโรงกลึง

ตรวจสอบความเรียบร้อย

วิธี A วิธี B

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ส่งงานลูกค้า

วิธี C

ภาพที่ 1  กระบวนการทำางาน
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 วิธีการซ่อมและลำาดับความเสียหายที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ

  เมื่อเปรียบเทียบตามความรุนแรงที่เกิดขึ้น จะเห็นระดับความเสียหาย/วิธีใช้แก้ไขไว้ 5 ระดับ  

ลักษณะของความรุนแรงท่ีมีต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย และราคาค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 

เพ่ือจะได้เปรียบเทียบให้ลูกค้าได้เห็นถึงความแตกต่าง ในแต่ละระดับของความรุนแรง และความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานว่าเสียหายมากน้อยเพียงใด และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละระดับลูกค้าสามารถ

เลือกและตัดสินใจในการที่จะซ่อมหรือไม่ซ่อมตามงบประมาณที่ลูกค้าจ่ายได้

 1. ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

  ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ 

ท่ีมีความเก่ียวข้อง กล่าวคือ คุณลักษณะทางคุณภาพคือผลท่ีเกิดข้ึนจากเหตุ คือ ปัจจัยท่ีเป็นต้นตอของ

คุณลักษณะอันนั้น 

 2. การวิเคราะห์ข้อพร่องและผลกระทบ (Failure Mode Effect Analysis: FMEA)

  การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการหรือ FMEA  

Process เพื่อช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง (Reliability) ของกระบวนการเพ่ือการผลิตหรือการออกแบบการ

ควบคุมกระบวนการ

 3. การวิเคราะห์พาเรโต (Pareto Analysis)

  การจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาเพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบมากที่สุด 

แล้วนำาปัญหานั้นมาทำาการแก้ไข จากนั้นก็นำาปัญหาที่มีความสำาคัญรองลงมามาแก้ไขต่อไป

  หลักการพาเรโต ตั้งขึ้นในปี 1895 ตามชื่อผู้สร้างกฎ "วิลเฟรโด พาเรโต" ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร ์

ชาวอิตาเลี่ยน กฎดังกล่าวอธิบายถึงสิ่งที่สำาคัญหรือมีประโยชน์จะมีอยู่เป็นจำานวนที่น้อยกว่าส่ิงที่ไม่สำาคัญ 

หรือไม่มีประโยชน์ซึ่งมีจำานวนที่มากกว่าในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 หรือ ท่ีเรียกกันว่า กฎ 80/20 ของ 

พาเรโตนั่นเอง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ในการตัดสินใจซ่อมคืนสภาพแต่ละครั้งนั้น มีปัจจัยที่จะต้องนำามา 

พิจารณาร่วมกันหลายอย่าง ได้แก่ ระดับความเสียหาย วัสดุอุปกรณ์ต้องใช้ ราคาและวิธีการที่จะนำาไปใช้ 

แก้ไข เพราะจะส่งผลต่อต้นทุนในซ่อมคืนสภาพแต่ครั้ง อีกทั้งยังส่งผลต่อเวลาและขั้นตอนที่แตกต่างกัน 

จึงต้องมีการปรับปรุงหรือหาวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ เพ่ือให้เกิดคุ้มค่า 

และพึงพอใจกับคุณภาพของงาน โดยมีระดับความเสียหายและลักษณะของความรุนแรง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบระดับความเสียหายวิธีการแก้ไขและราคา

ระดับ
ความ

เสียหาย

ลักษณะ
ของความรุนแรง

ข้อดี ข้อเสีย
ราคา
เฉลี่ย
(บาท)

1

ไม่รุนแรง 

(A)

ความสึกหรอที่ เกิดขึ้นกับ

กระบอกไม่เกินค่าท่ีโรงงาน

กำ าหนดเปลี่ ยนแหวนขัด

กระบอก

มีราคาถูกไม่ต้องคว้านเนื้อ

โลหะท้ิง ข้ันตอนในการทำา

ไม่ซับซ้อนช่างทั่วไปสามารถ 

ทำาได้ รวดเร็วง่ายต่อการ

บำารุงรักษา

แรงอัดอาจจะได้  

ไม่นาน อาจจะมี

การสึกหรอเพ่ิมข้ึน

อีก

16,200

2 

ปานกลาง

(A)

ความสึกหรอที่เกิดขึ้น เกิน

ค่ามาตรฐานโรงงานคว้าน

เปลี่ยนลูกสูบโอเว่อร์ไซด์  

ตามเบอร์ที่โรงงานกำาหนด

เปลี่ยนแหวน

ได้แรงอัดเท่าเดิม เน้ือวัสดุ

ไม่ถูกคว้านออกไปเยอะ ได้

คณุภาพของวสัด ุเทา่เดมิโดย

ไม่เปลี่ยนแปลง

เนื้อโลหะบางส่วน

ถู กคว้ านออกไป 

อะไหล่หายาก

18,550

3

รุนแรง

(C)

ความสึกหรอที่เกิดขึ้น มีการ

ขีดเป็นรอยลึก ไม่สามารถ

คว้านให้หมดได้แต่ลูกสูบไม่

ได้สึกหรอเกินค่ามาตรฐานที่

โรงงานกำาหนด คว้านตีปอก 

ใช้ลูกสูบเดิมเปล่ียนแหวน 

ใช้กระบอกสูบเก่า แต่คนละ

รุน่นำามากลงึเป็นกระบอกสบู 

เปลี่ยนแหวนใหม่ 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 

ไม่ ต้อง ซ้ือลูกสูบใหม่  ใ ช้  

ลูกเก่าได้แต่ต้องไม่เสียหาย

และสึกหรอเกินท่ีกำาหนด 

แต่ต้องซื้อแหวนใหม่

ต้องคว้านเนื้อโลหะ

ออกเยอะ ต้องใช้

เคร่ืองมือในการวัด 

โดยละเอยีด ขัน้ตอน 

ยุ่งยากซับซ้อน ใช้

เวลานานในการทำา

14,550



24 วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระดับ
ความ

เสียหาย

ลักษณะ
ของความรุนแรง

ข้อดี ข้อเสีย
ราคา
เฉลี่ย
(บาท)

4

รุนแรงมาก

(C)

ความสึกหรอที่เกิดข้ึนมีการ

ขีดเป็นรอยลึก ไม่สามารถ

คว้ าน ใ ห้หมดได้  ลู กสูบ

สึกหรอมากเกินค่ามาตรฐาน

โรงงานกำาหนดคว้านตีปอก

ใช้กระสูบที่ใช้กระบอกสูบ

เก่า แต่คนละรุ่นนำามากลึง

เป็นกระบอกสูบ เปลี่ยน

ลูกสูบ เปลี่ยนแหวนใหม่ 

ได้ลูกสูบใหม่และแหวนใหม่ ต้องคว้านเนื้อโลหะ 

ออกเยอะ ต้องใช้ 

เคร่ืองมือในการวัด 

โดยละเอียด ขั้นตอน 

ยุ่งยากซับซ้อน ใช้

เวลานานในการทำา 

ราคาค่อนข้างสูง

20,550

5

รุนแรงถึง

รุนแรงมาก

(ต้องการ

เร็ว)

(B)

ความสึกหรอที่เกิดข้ึนมีการ

ขีดเป็นรอยลึก ไม่สามารถ

ควา้นใหห้มดได้ ลกูสบูสึกหรอ

มากเกินค่ามาตรฐานโรงงาน

กำาหนด ควา้นตปีอกกระบอก

สบูใหมเ่ปลีย่นลกูสูบ เปลีย่น

แหวนใหม่

ได้อะไหล่ใหม่ทั้งกระบอก

และลูกสูบ

ร า ค า แ พ ง ม า ก 

กระบอกสูบที่นำามา

สวมทดแทนตัวเดิม

อายกุารใชง้านไมไ่ด้

ตามที่ต้องการ

22,500
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 การกำาหนดปัญหานั้นได้นำาปัญหาหลักคือ ความรู้สึกไม่คุ้มค่าของลูกค้ามาใช้วิเคราะห์ การวิเคราะห ์

ปัญหาเบื้องต้นในการทำางานและให้บริการ โดยใช้ข้อมูลจากการร้องเรียนของลูกค้า ข้อมูลด้านสภาพปัญหา 

จากการใช้งานจริง และข้อมูลเปรียบเทียบจากการร้านที่เคยไปใช้บริการ มาได้ร่วมกันวิเคราะห์ดูได้ ภาพที่ 2 

โดยการใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผล (แผนภูมิก้างปลา) ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2  แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

ราคาในศูนย์บริการแพง

กว่าร้านซ่อมทั่วไป

คุณสมบัติทาง

โลหะวิทยาไม่ตรงกัน

ราคาประเมิน

ซ่อมไม่แน่นอน

ราคาขึ้นอยู่กับอะไหล่และ

ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อายุการใช้งาน

ไม่ได้ตามที่ต้องการ

ใช้เวลาการทำานาน

ช่างขาดประสบการณ์

มีหลายขั้นตอนยุ่งยาก

ไม่มีการควบคุมคุณภาพ

หายาก

ไม่มีอะไหล่จากศูนย์

เน้นปริมาณงาน

ไม่รับประกันคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อม

ลูกค้าไม่พอใจ

ในความคุ้มค่า

วิธีการวัสดุ

คุณภาพราคา
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 จะพบว่ามีการกำาหนดสาเหตุท่ีเป็นไปได้ (Possible Casuses) ไว้ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ 

แก้ปัญหา เพื่อนำาไปสู่การเริ่มต้นแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง โดยวิธีการวิเคราะห์ขัดข้องและผลกระทบ 

(FMEA) ในอนาคต ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาจะมีอยู่ 4 สาเหตุหลัก คือ

  1. สาเหตุด้านคุณภาพ ได้แก่ ไม่ได้ตามที่ต้องการ อายุการใช้งานน้อยมากประมาณ 1 สัปดาห์ 

ถึง 3 เดือน ต้องนำากลับมาซ่อมใหม่

  2. สาเหตุด้านวัสดุ ได้แก่ อะไหล่ของแท้ไม่มีในท้องตลาด ไม่ได้คุณภาพ หายาก และ ราคาแพง  

คุณสมบัติทางโลหะวิทยาไม่ตรงกัน จำาเป็นต้องหาวัสดุมาทดแทน

  3. สาเหตุด้านวิธีการทำางาน ได้แก่ กระบวนการทำางานมีข้ันตอนที่ซับซ้อนยุ่งยาก ช่างขาด

ประสบการณ์ ไม่มีการรับประกันงานหลังจากออกจากอู่ หรือออกจากศูนย์บริการ

  4. สาเหตุด้านราคา ได้แก่ มีความแตกต่างกันตามสถานที่ให้บริการและความเสียหายที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 2  วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ
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สรุปผล

 ปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธีการที่นิยมใช้ในการซ่อมคืนสภาพเสื้อสูบ คือ วิธี A กับ B เพราะมีความสะดวก  

รวดเร็ว มีอุปกรณ์สำาเร็จรูป หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายอะไหล่ทั่วไป โดยการเทียบรุ่นและขนาดที่จะซ้อมคืน 

สภาพ ส่วนวิธีการ C นั้น เป็นวิธีออกแบบกระบวนและวิธีการขึ้นมาใหม่ประยุกต์ใช้จาก วิธีการ A กับ B  

ดังแสดงในตารางที่ 4.2

 วิธีการ A เกิดจากอาการท่ีไม่รุนแรง วิธีการแก้ไขคือ จะคว้านเสื้อสูบแล้วเปลี่ยนลูกสูบแหวนตาม 

มาตรฐานที่โรงงานกำาหนดและจะไม่มีการสวมปลอกใหม่แทน จึงไม่จำาเป็นต้องคว้านเนื้อโลหะออกมาก  

โดยจะคว้านเฉพาะส่วนที่สึกหรอหรือเปลี่ยนเฉพาะลูกสูบกับแหวนที่สึกหรอ โดยไม่ต้องคว้านเส้ือสูบ ซึ่งวิธีนี้ 

เป็นวิธีที่ง่าย เร็ว ประหยัด แต่จำาเป็นต้องหาอะไหล่ให้ได้ในเวลาที่ต้องการ

 วิธีการ B เกิดจากอาการท่ีรุนแรงหรือเสียหายค่อนข้างมากแต่ยังซ่อมได้ ซ่ึงจะต้องคว้านเสื้อสูบ 

ตีสวมปลอกแทน คว้านเอาขนาดตามที่เปลี่ยนลูกสูบและแหวน ต้องคว้านเนื้อโลหะออกเยอะ เปลี่ยนอะไหล่ 

ใหม่ วิธีการค่อนข้างซับซ้อน ราคาสูง

 วิธีการ C เป็นนำาวิธีการ A กับ B มารวมกันและเพิ่มขั้นตอนเข้าเป็นบางส่วน จะมีความซับซ้อน 

และยุ่งยาก เนื่องจากต้องนำาชิ้นส่วนเก่ามาขึ้นรูปใหม่แล้วค่อยนำามาใช้เป็นอะไหล่ คือ นำากระบอกสูบเก่า 

ที่ใช้กับรุ่นอ่ืน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วนำามากลึงออกให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจึงนำาไปใช้งาน 

ร่วมกับชิ้นส่วนอะไหล่ชนิดอ่ืน และยังสามารถหาลูกสูบเก่ามาเองได้ ข้อดีของวิธีนี้คือ ประหยัด เพราะลูกค้า 

สามารถเลือกชนิดลูกสูบเก่าหรือใหม่ก็ได้ตามต้องการ ช่วยลดต้นทุนในการซ่อมคืนสภาพได้ในบางส่วน  

แต่จะใช้เวลานานกว่า 2 วีธีแรก และกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน ต้องควบคุมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
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 ผลการวิเคราะห์สาเหตุเมื่อวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบ FMEA ดังตารางที่ 2 ได้กระบวนการ 

ที่มีความเสี่ยงที่ร้ายแรง 3 อันดับ ท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนทำางาน จึงนำามาวิเคราะห์โดยการใช้แผนภูม ิ

แสดงเหตุและผล พบว่า มีการกำาหนดสาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Casuses) เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขสาเหตุ

ของปัญหาที่แท้จริง ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3  แผนภูมิแสดงเหตุและผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 จากแผนภูมิก้างปลา สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง

กระบวนการทำางานได้ 3 กระบวนการ สรุปได้ดังนี้

  1. การตรวจวัดขนาด ข้ันตอนน้ีมีความเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งหากเกิดผิดจากการอ่านค่าจะทำาให้

กระบวนการต่อไปผิดพลาด ทำาให้เกิดความเสียหาย งานไม่ได้คุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ โดยอาจมีสาเหตุ 

มาจากเครื่องมือวัดเก่าเสีย ศูนย์ไม่ได้ตรวจสอบค่าก่อนใช้งาน ไม่มีความชำานาญในการใช้งาน เครื่องมือวัด 

อ่านค่าตัวเลขผิด ทำาให้กำาหนดค่างานผิด เป็นต้น

          2. งานกลึงผิดขนาด ขั้นตอนนี้อาจมีสาเหตุมาจากการระบุขนาดที่ผิด ความผิดพลาดใน 

กระบวนการขึ้นรูป การเตรียมอุปกรณ์ไม่เหมาะสม การตั้งค่าขาดความแม่นยำา การตั้งค่าไม่ตรงกับ 

จิ๊กฟิกเจอร์และการกำาหนดมาตรฐานไม่ชัดเจน

  3. งานคว้านผิดขนาด ขั้นตอนนี้อาจเกิดจากพนักงานขาดความชำานาญ การอ่านค่าตัวเลขผิด 

การตั้งมีดคว้านผิดขนาดเป็นต้น

ผลการประเมินความเสี่ยง
 ผลการจัดลำาดับและคัดเลือกความเสี่ยง การคัดเลือกและจัดลำาดับความเสี่ยงสูง 3 ลำาดับจากภาพ 

ที่ 2 แผนภูมิ พาเรโต มี 4 ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยงสูงอาจเกิดความผิดพลาดในการทำางานที่จะไปปรับปรุง 

ความเสี่ยงสูง 4 อันแรกคือ C11 C8 C6 C9 จะถูกนำาไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดค่าลำาดับความเสี่ยง (RPN)
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ภาพที่ 4  แผนภูมิพาเรโตในการจัดลำาดับความเสี่ยง

อภิปรายผล

 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นเครื่องมือที่นิยมนำามาใช้ในการวิเคราะห์

ความต้องการและหาสาเหตุของปัญาหาโดยสร้างเป็นแผนผังรูปก้างปลา แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นถึงที่มาและทิศทางของปัญหา 

แยกย่อยลงได้ตามความละเอียดของข้อมูลเมื่อพิจารณา ตามรูปก้างปลาท่ีจะเริ่มจากหางปลาแล้วรวมสาเหต ุ

ของปัญหาไปที่หัวปลาซึ่งตรงกับ วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542: 31 อ้างถึงใน วสันต์ พุกผาสุก 2549: 19)  

การสร้างผังแสดงเหตุและผลที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้จริง ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่สามารถสร้างผัง 

แสดงเหตุและผลได้ถูกต้อง คือ ผู้ที่มีโอกาสจะแก้ปัญหาทางคุณภาพได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน ข้อสังเกตเกี่ยวกับ

ผังแสดงเหตุและผลจะต้องทำาการแยกแยะและเลือกสรรเพ่ือหาปัจจัยอันเป็นสาเหตุแห่งปัญหานั้น ควรใช ้

การปรึกษาหารือในกลุ่มคนหลาย ๆ ความคิดมาร่วมกันเพราะการละเว้นหรือมองข้ามปัจจัยบางอย่างไป 

จะก่อผลเสียภายหลังได้ (อาจทำาให้การแก้ปัญหาผิดจุดได้) เลือกคุณลักษณะของปัญหาและปัจจัยสาเหตุ 

ในรูปของขนาดหรือปริมาณท่ีสามารถใส่หน่วยวัดลงไปได้ เพราะในที่สุดแล้วผลสรุปจากผังก้างปลาจะต้อง 
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นำาไปแก้ไขปรับปรุงตัวแปรต่าง ๆ ก่อนสรุปปัญหาควรใส่นำ้าหนักหรือคะแนนให้กับปัจจัยสาเหตุแต่ละตัว 

เพ่ือจะได้ใช้การจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา ซ่ึงแนวทางเสนอแนะนี้จะนำาไปผังแสดงเหตุและผลท่ีได้ไป

เชือ่มโยงกบั FMEA การรวบรวมข้อมลูจะพิจารณาจากสภาพการใช้งานจากผูใ้ช้งานและชา่ง เพือ่เปน็ข้อมูล

พื้นฐาน สำารวจตรวจสอบสภาพเส้ือสูบจากการสังเกต สัมผัส วัดขนาดด้วยเครื่องมือวัดละเอียด เก็บค่าตัว

เลขและนำามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานจากโรงงานหรือศูนย์บริการท่ีกำาหนดไว้รวบรวมข้อมูลโดยใช้การ

บันทึกและสอบถามความต้องการข้อมูลเบ้ืองต้นจากลูกค้า โดยทั่วไปจะให้บริการแก่ลูกค้าตามวิธีการและ

ขั้นตอนท่ีมีอยู่แล้วเม่ือทราบความต้องการแล้วมาเปรียบเทียบวิธีการ ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อ

จะได้นัดหมายการรับส่งของได้อย่างถูกต้อง ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการซ่อมคืนสภาพได้ตามระยะ

เวลาและงบประมาณที่มีอยู่

 เพื่อการผลิตหรือการออกแบบการควบคุมกระบวนการ (อรรถกร  เก่งพล 2547: 170, อ้างถึงใน 

วสันต์  พุกผาสุก 2549: 20)การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการ

หรอื FMEA Process เพือ่ชว่ยเพิม่ความเทีย่งตรง (Reliability) จุดประสงคข์อง FMEA ซ่ึง (ธนากร  เกยีรติ

บรรลือ 2543: 22, อ้างถึงใน วสันต์  พุกผาสุก 2550: 20) ได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่การออกแบบหรือวิธีการกระ

บวนการผลติจะสรปุผลขัน้สุดทา้ยทกุเรือ่งทกุดา้นทีมี่การวเิคราะห์ร่วมกนัจะถกูบนัทกึลงแบบฟอร์มมาตรฐาน

ของ FMEA โดยมักจะเริ่มต้นจากหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของกระบวนการผลิตจะถูกนำามาพิจารณาอย่าง

ละเอียดว่ามีชนิดหรือรูปแบบของปัญหาและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้าง มี

สาเหตมุาจากเรือ่งใด และจะมผีลกระทบอยา่งไรหลงัจากนัน้จะมกีารประมาณตวัเลขระดบัความเสีย่งหรอืที่

เรียกกันว่าค่า RPN ซึ่งมาจากคำาว่า Risk Priority Number ให้กับแต่ละปัญหา

 การจดัลำาดับความเสีย่งนัน้จดุประสงคเ์พ่ือชีใ้หเ้หน็ถึงปญัหาท่ีต้องมาแกก่้อนเพ่ือลดปญัหาของท้ังหมด

ทีอ่าจตามมาในภายหลงัซึง่หลกัการพาเรโต โดยกฎ 80 : 20 นัน้ไมไ่ดก้ำาหนดตายตวั สามารถยดืหยุน่ไดต้าม

ความเหมาะสม อาจเป็น 70 : 30, 75 : 25, 85: 15,ตามความเหมาะสมที่สามารถดำาเนินการได้จริง แต่ 

ควรวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ให้แน่ใจเสียก่อนตัดสินใจนำาไปใช้ซ่ึงตรงกับหลักการพาเรโต ที่ต้ังขึ้น 

ในปี 1895 ตามชื่อผู้สร้างกฎ " วิลเฟรโด พาเรโต " ซ่ึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเล่ียน กฎดังกล่าว 

อธิบายถึงสิ่งที่สำาคัญหรือมีประโยชน์จะมีอยู่เป็นจำานวนที่น้อยกว่าส่ิงที่ไม่สำาคัญหรือไม่มีประโยชน์ซ่ึงมี 

จำานวนที่มากกว่าในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 หรือ ที่เรียกกันว่า กฎ 80/20 ของพาเรโตนั่นเอง
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ข้อเสนอแนะ

 1. สถานประกอบการที่มีลักษณะการทำางานรูปแบบเดียวกันควรศึกษาข้อมูลและความต้องการ 

ที่แท้จริงของลูกค้าก่อนให้บริการ เพราะถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกได้ตามความต้องการจะมีผลเสียตาม 

ในเรื่องของความน่าเชื่อถือและอาจทำาให้เสียชื่อเสียงได้ 

 2. สถานประกอบต้องให้ความสำาคัญกับเรื่องคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกัน

 3. ไม่ควรรับงานถ้าไม่มีความพร้อมในการให้บริการ เช่น ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีอะไหล่ ไม่มีช่างที่ทำา

เฉพาะทาง หรือไม่มีความชำานาญ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้หาสถานประกอบการท่ีสามารถทำาได้หรือ 

ให้คำาแนะนำา

 4. ตกลงราคาค่าใช้จ่ายและเวลานัดให้ชัดเจน

 5. ควรมีการประกันงานและเวลาใช้งานที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ

ในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ1* อัจฉรีย์ พิมพิมูล2 และมาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม3

1*3สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2สาขาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแนวคิดเดอะบิกซิก และกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ 

ในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ  

2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎ ี

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแนวคิดเดอะบิกซิก และกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้าน 

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างเป็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได้มาโดยการ

สุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ บทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

แบบทดสอบด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า (1.1)  

คะแนนเฉล่ียด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ 

การเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (1.2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย 

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์อยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ : รูปแบบการเรียนรู้, สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี, ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
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ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) to study the effects of using learning model 

from Social Media in Constructionism, The Big Six Skills Model and Group Investigation 

Model for information, media and technology in 21st Century for Secondary School  

Students, and 2) to study the students’satisfaction toward learning model from Social  

Media in Constructionism, The Big Six Skills Model and Group Investigation Model for  

information, media and technology in 21st Century for Secondary School Students.

 The samples were Mathayomsuksa 3 students which divided into experimental group  

and control group in Photatprachason school, obtained by cluster random sampling.

 The instruments were learning course using this model, achievement test, information  

media and technology test, and satisfaction questionnaire.

 The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test.

 The research revealed;

 1) The effectives of this developed model found that (1.1) the mean of experimental  

group’s information media and technology test was significantly higher than the control  

group at the level of .05 (1.2) the mean of experimental group’s learning achievement  

after learning was significantly higher than the control group at the level of .05

 2) As a whole, the students’ satisfaction toward learning model using Social Media 

was at the high level.

Keywords : learning model, Information media and technology Constructionism,
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คำานำา

 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมของการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 2 

ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ และเปล่ียนเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนจากเน้นการเรียน  

เรียนเพื่อได้ความรู้เป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะทักษะที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิต ครูจึงต้อง 

เปลี่ยนบทบาทจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกและสร้างแรงบันดาลใจในการ 

เรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง ปัจจุบันทักษะที่มีความจำาเป็นสำาหรับนักเรียน คือ  

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยในปัจจุบัน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสวงหา  

และไตร่ตรองความน่าเชื่อถือของสารสนเทศนั้น รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน คือ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี

 การเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เน้นการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีแนวคิดว่าการเรียนรู้คือการสร้างโครงสร้างทางปัญญา 

ที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่าการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ 

ด้วยตนเองในอีกลักษณะหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันคือการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ (Group Investigation)  

ซึ่งหมายถึงวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มมีการมอบหมายงานและแบ่งกันไปค้นคว้า โดยกำาหนดงานใน 

ชั้นเรียนแล้วให้ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อหรือประเด็นย่อยที่ตนเองสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา 

ทักษะด้านสารสนเทศแบบเดอะบิกซิก ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ 

เป็นเคร่ืองมือในการค้นหา รวบรวม สังเคราะห์นำาเสนอและประเมินผลสารสนเทศ การเรียนรู้ตามแนวคิด 

ที่กล่าวมาข้างต้น หากมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะ 

ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีได้อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ที่จะสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อีก

แนวทางหนึ่ง

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุน 

กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการนำาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง 

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ท่ีหลากหลายและรวดเร็วผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำาให้ผู้เรียนและผู้สอน

พัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากข้ึน การเรียนบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพนั้น จำาเป็นต้องอาศัยวิธี 

การเรียนการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมจึงจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิชัย ทองดีเลิศ 2547 

: 2) ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากส่ือข้อความเพียงอย่างเดียว หรือการเรียนรู้จากการ

บรรยายจากผู้สอน สื่อที่ออกแบบและผลิตมาอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว  

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 :18)
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 จากเหตุผลที่กล่าวมา พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยอาศัย 

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ และแนวคิดเดอะบิกซิก มาเป็นแนวคิด 

ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ ที่มีคุณลักษณะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

การสอน โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำาคัญและนำาผลที่ได้จากการสังเคราะห์มาออกแบบและพัฒนากิจกรรม 

การเรียนรู้จะช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีให้เมื่อเปรียบเทียบกับ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติที่มุ่งเน้นการสอนแบบบรรยายและการฝึกปฏิบัติตามที่ผู้สอนกำาหนด 

และสอดคล้องกับความสนใจและลักษณะของผู้เรียนท่ีชอบการเรียนรู้เป็นกลุ่มโดยผู้เรียนมีความพึงพอใจ 

ในการเรียนรู้ และเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 

การเรียนการสอน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

มากขึ้น ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในด้านทักษะพ้ืนฐานที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต

ให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ  

สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตาม 

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ 

ในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 ระยะท่ี 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการสังเคราะห์ 

องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีในศตวรรษ 

ที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวิธีดำาเนินงานดังนี้ 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในเรื่องความเชื่อ  

เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่นักจิตวิทยา นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ดำาเนินการไว้ เช่น จากเอกสาร 

ตำาราวิชาการ งานวิจัย การตีพิมพ์บทความหรือจากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ 4 ประเด็นคือ 1) ทฤษฎีการสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง 2) แนวคิดเดอะบิกซิก 3) กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ 4) สื่อสังคมออนไลน์  

และ 5)  สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำาความรู้มาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของ 

รูปแบบการเรียนรู้ที่ถือเป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับการนาไปสู่การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ในขั้นตอนต่อไป 2. การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการนำาความรู้ที่ได้จากการ 

ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้มาสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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 1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้

แนวคิดเดอะบิกซิก
 กระบวนการของแนวคิดเดอะบิกซิกมีลักษณะ 
ที่สำาคัญคือความสัมพันธ์ทั้ง 6 องค์ประกอบเป็นไป 
ในลักษณะเดียวกันแต่ไม่จำาเป็นต้องมีลักษณะต่อเนื่อง 
เป็นลำาดับที่กำาหนดไว้ การนำากระบวนการทั้ง 6 มา
ปรับใช้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งในเร่ืองของการ 
เรียนรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน เน้นการใช้ 
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรวบรวม ค้นหา 
สังเคราะห์ นำาเสนอ และประเมินผลสารสนเทศ

กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือ
สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการแบ่งหน้าที่และบทบาทกันเอง 
เพื่อร่วมกันแสวงหาคำาตอบของประเด็นปัญหาหรือ
ประเด็นความสนใจร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ผู้เรียน 
หรือสมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการแบ่งหน้าที่และบทบาท
กันเองเพื่อร่วมกันแสวงหาคำาตอบที่ต้องการ

สื่อสังคมออนไลน์
1. เป็นสื่อที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง 
 โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม 
 โดยการแบ่งเนื้อหาจากใครก็ได้
3. เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบสนทนาที่มี 
 ผู้เข้าร่วมฟังหลายๆ คน
4. เป็นสื่อที่เปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
5. เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ที่ทำาให้ครูผู้สอน 
 มีความทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมี 
 ความสามารถในการร่วมสมัยกับผู้เรียนทำาให้เกิด 
 ระบบการเรียนรู้ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 บนเครือข่าย

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจด้วยตนเองโดยนำา 
ความรู้และประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกับความรู้ 
ใหม่เกิดเป็นความขัดแย้งทางปัญญาและต้องการ
แสวงหาคำาตอบ เมื่อหาวิธีการตอบคำาถามได้แล้วจะ
ได้ข้อสรุปเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ทางปัญญาที่ค้นพบ

แนวคิดพื้นฐาน หลักการ
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผล 
การเรียนรู้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร่วมกับการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย 
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประเมินผล
 ประเมินผลการเรียนรู้ตามชิ้นงาน, ทดสอบด้านสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี, ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ร่องรอยคะแนน

เนื้อหาสาระ
 สาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งประกอบด้วย  
1) ความรู้  2) มโนทัศน์  และ 3) หลักการ

1) แจง้จดุประสงค ์ตัง้เปา้หมายวางแผนการเรยีนรูแ้ละควบคมุการ
เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน
2) กำาหนดปญัหา เพือ่ให้นกัเรยีนกำาหนดงานและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
จดักจิกรรมทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รียนมปีฏสิมัพนัธก์นัหรอืการโตต้อบกนั 
3) วางแผนใช้สารสนเทศ เพ่ือให้นักเรียนระบุแหล่งที่อยู่ของ
สารสนเทศ วางแผนและค้นหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศที่
ได้กำาหนดไว้
4) จดัการขอ้มลู เพือ่ใหน้กัเรยีนเกิดการใชข้อ้มลู การนำาขอ้มลูจาก
ความรู้เดิมกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น แสวงหา
5) ประยุกตใ์ชข้อ้มลู เพือ่ใหน้กัเรยีนเกิดภาวการณ์เชือ่มโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่แล้วจัดเก็บข้อมูลท้ังหมดเป็นระบบโดยครูผู้สอน
จัดกิจกรรมที่ต้องผ่านกระบวนการคิดการวางแผน การตรวจสอบ 
เพื่อจะได้ค้นหาคำาตอบ
6) ประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนทบทวนความคิด ความเข้าใจ
โดยการเปรียบเทียบความคิดระหว่างความคิดเดิมกับความคิดใหม่ 
ประเมินความรู้ที่รวบรวมและนำาเสนอชิ้นงานทางบทเรียน

กระบวนการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้

ที่มา ;  ปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐและคณะ

 (ได้รับการตอบรับจะตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 

กันยายน ถึง ธันวาคม 2562)

 ระยะท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ  

สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. ระยะเตรียมการก่อนการทดลอง

  1.1 เสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1..2 ขอความร่วมมือจากโรงเรียน

  1.3 การเลือกตัวอย่างจากประชากร

  1.4 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

 2. ระยะดำาเนินการทดลอง

  2.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

2. ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 2
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  2.2 ดำาเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และจัดการเรียนรู้ 

ในห้องเรียนปกติกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ใช้เวลาทดลอง 3 เดือน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวม 42 ชั่วโมง  

(3 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์) เก็บคะแนนทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน

  2.3 เมื่อดำาเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้วทำาการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบด้าน

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 3. ระยะประเมินผลการทดลอง

  3.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  

  3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ  

สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบทดสอบด้านสารสนเทศ  

สื่อและเทคโนโลยี 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์ผลตามลำาดับดังนี้ 1) ข้อมูลความสอดคล้อง 

ของแบบทดสอบด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 2) ข้อมูลเก่ียวกับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลองเพื่อทดลองใช้รูปแบบ 

การเรียนรู้ โดยมีตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ และกลุ่มที่เรียนในห้องเรียนปกต ิ

มีการเก็บข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนเรียนและหลังเรียน นำามาเปรียบเทียบกัน 3) ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
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ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้นำาเสนอตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี

ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำาเสนอตามลำาดับดังนี้

  1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีก่อนเรียนของนักเรียน 

กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนในห้องเรียนตามปกติ

   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีก่อนเรียนของนักเรียน 

กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนในห้องเรียนตามปกติ  

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีก่อนเรียนระหว่างนักเรียน 

 กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนในห้องเรียน 

 ตามปกติด้วยการทดสอบ Independent Sample t-test (n กลุ่มทดลอง = 33,n กลุ่มควบคุม  

 = 32)

คู่เปรียบเทียบ
คะแนน

เต็ม
X S df t p

ด้านการใช้สารสนเทศ (กลุ่มควบคุม)

ด้านการใช้สารสนเทศ (กลุ่มทดลอง)
10

6.25

6.18

1.34

1.92
63 .165 .87

ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ (กลุ่มควบคุม)

ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ (กลุ่มทดลอง)
8

4.63

5.12

1.12

1.13
63 1.76 .08

ด้านการประเมินสารสนเทศ (กลุ่มควบคุม)

ด้านการประเมินสารสนเทศ (กลุ่มทดลอง)
22

11.84

12.30

2.05

6.38
63 1.06 .29

ภาพรวม (กลุ่มควบคุม)

ภาพรวม (กลุ่มทดลอง)

22.72

23.61

2.66

2.57
63 1.36 .17
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 จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม 

ซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติและนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ความสามารถ 

ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และความสามารถในการประเมินสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  

ซึ่งแสดงรายละเอียดเพื่อยืนยัน ดังนี้

 ความสามารถด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในภาพรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของ 

นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.61 (S=2.57) และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.72 (S=2.66) 

 ความสามารถในการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียน 

กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลอง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.18 (S=1.92) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.25 (S=1.34 

 ความสามารถด้านการเข้าถึงสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของ 

นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.12 (S=1.13) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (S=1.12) 

 ความสามารถด้านการประเมินสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีก่อนเรียน พบว่าคะแนนเฉล่ียของ 

นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.30 (S=6.38) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.84 (S=2.05) 

 2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียนของนักเรียน 

กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนในห้องเรียนตามปกติ
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 จากตารางที่ 2 คะแนนด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ความสามารถด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในภาพรวมหลังเรียน พบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.45 (S=2.25) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.03 (S=1.71) ผลการ 

เปรียบเทียบกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

 ความสามารถในการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี หลังเรียนพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 8.27 (S=1.46) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.16 (S=.847) ผลการเปรียบเทียบด้าน 

การใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

 ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี หลังเรียนพบว่ากลุ่มทดลอง มีคะแนน 

เฉลี่ยเท่ากับ 5.73 (S=.839) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.22 (S=.975) ผลการเปรียบเทียบ 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียนของนักเรียน

  กลุ่มทดลองที่เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนในห้องเรียน

  ตามปกติด้วยการทดสอบ Independent Sample t-test (n กลุ่มทดลอง = 33,n 

  กลุ่มควบคุม = 32)

คู่เปรียบเทียบ
คะแนน

เต็ม
X S df t p

ด้านการใช้สารสนเทศ (กลุ่มควบคุม)

ด้านการใช้สารสนเทศ (กลุ่มทดลอง)
10

6.16

8.27

.847

1.46
63 7.10* .00

ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ (กลุ่มควบคุม)

ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ (กลุ่มทดลอง)
8

5.22

5.73

.975

.839
63 2.25* .02

ด้านการประเมินสารสนเทศ (กลุ่มควบคุม)

ด้านการประเมินสารสนเทศ (กลุ่มทดลอง)
22

13.66

17.52

1.42

1.64
63 10.09* .00

ภาพรวม (กลุ่มควบคุม)

ภาพรวม (กลุ่มทดลอง)
40

25.03

31.45

1.71

2.25
63 13.03* .00
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ช่วงเวลา

การทดสอบ
คู่เปรียบเทียบ

คะแนน

เต็ม
X S df t p

ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง

40
23.61 2.57

63 -.61 .54
กลุ่มควบคุม 22.72 2.66

หลังเรียน
กลุ่มทดลอง

40
31.45 2.25

63 15.17* .00
กลุ่มควบคุม 25.03 1.71

ด้านความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี กลุ่มทดลองมีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี หลังเรียนพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 17.52 (S=1.64)) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.66 (S=1.42) ผลการเปรียบเทียบ 

ความสามารถการประเมินสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

 3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนในห้องเรียนปกติ

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ก่อนเรียนและ 

  หลังเรียนของกลุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบ Independent Sample  

  t-test (n กลุ่มทดลอง =33, n กลุ่มควบคุม = 32)

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 

ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 23.61 (S = 2.57) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 

22.72 (S = 2.66) ผลการทดสอบทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนน 

เฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียน พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 31.45 (S = 2.25) และ

กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 25.03 (S = 1.71) ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ 

หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียน 

ในห้องเรียนปกติ
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ช่วงเวลา

การทดสอบ
คู่เปรียบเทียบ

คะแนน

เต็ม
X S df t p

ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง

50
28.97 1.91

63 .613 .54
กลุ่มควบคุม 28.72 1.32

หลังเรียน
กลุ่มทดลอง

50
39.79 1.74

63 15.17* .00
กลุ่มควบคุม 32.81 1.95

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน 

  และหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบ Independent  

  Sample t-test (n กลุ่มทดลอง = 33, n กลุ่มควบคุม = 32)

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 28.97(S = 1.91) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 28.72  

(S = 1.31) ผลการทดสอบทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 39.79 (S = 1.74) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 

32.81 (S = 1.95) ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน ์

ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ 

ในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียด 

ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ 

  โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิก 

  และกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21  

  สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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 จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคม 

ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม 

สืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ใน 

ระดับมาก ( =4.40,S=0.12) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 

ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า

  1.1 คะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  1.2 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ 

ส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู ้

แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ข้อ ด้าน X S แปลผล

1 ครู 4.40 0.28 มาก

2 สื่อการเรียนรู้ 4.62 0.21 มากที่สุด

3 เนื้อหา 4.24 0.18 มาก

4 การวัดผลและประเมินผล 4.32 0.21 มาก

รวม 4.40 0.12 มาก
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อภิปรายผล
 1. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 

ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  1.1 คะแนนเฉลี่ยด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียน 

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยแสดง 

ให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีภายหลังจากที่ได้เรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

บทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนได้กำาหนดออกแบบให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ในการเรียนรู้ ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ ข้อคิดเห็นในการสืบค้นข้อมูล อภิปรายข้อมูล  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การสนทนาเสมือน การใช้กระดานข่าว การใช ้

เฟซบุ๊ก ทำาให้นักเรียนได้ค้นคว้า แสวงหาความรู้อย่างอิสระและมีความสุขในการเรียนรู้ในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ทำาให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีจึงส่งผลให้การพัฒนาความสามารถ 

ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

อุทุมพร ช่ืนวิญญา (2554: 121) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ  

INFOHIO DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ INFOhio DIALOGUE และ

กระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบ กลุ่มทดลองคะแนนเฉลี่ยตำ่ากว่าเกณฑ์ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05 

แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การรู้สารสนเทศของกลุ่มทดลองด้านการใช้สารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าที (t-test) รายด้าน พบว่า การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมิน 

สารสนเทศ และการใช้สารสนเทศของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้นการที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านบทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้เป็นระบบที่การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทำาให้นักเรียน 

กลุ่มทดลองมีความสามารถในทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงผู้วิจัยจะนำาเสนอ 

มีรายละเอียดของทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เป็นรายด้านดังนี้

   1.1.1 ความสามารถด้านการใช้สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี เป็นความสามารถทาง 

กายภาพและสติปัญญาในการเข้าถึงสารสนเทศ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สามารถระบุแหล่ง 

และสืบค้น ด้วยการใช้ความรู้และกลยุทธ์เพื่อคัดสรร แก้ไข วิเคราะห์ สร้างสรรค์และสื่อสาร กับฐานข้อมูล

ทั่วไป และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เทพยพงษ์ เศษคึมบง (2554: 216) ได้ศึกษาความสามารถทางการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งแบบเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคม 

ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา 

ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งแบบเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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   1.1.2 ความสามารถด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี เป็นความสามารถในการ 

เลือกวิธีการค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม กำาหนดกลยุทธ์การค้นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นสารสนเทศ 

ออนไลน์หรือสารสนเทศจากบุคคลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย สามารถปรับกลยุทธ์การค้นคืนที่เหมาะสม 

ตามความจำาเป็น รวมถึงการตัดตอน บันทึก และการจัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  

ดนุภัค เชาว์ศรีกุล (2558: 96) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการทดลอง 

ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  

สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   1.1.3 ความสามารถด้านการประเมินสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เป็นสรุปแนวคิดสำาคัญ 

จากสารสนเทศที่รวบรวม โดยใช้เกณฑ์การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ  

ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความทันสมัย สามารถสังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่  

เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพื่อพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เพิ่มขึ้น อะไรคือสิ่งที่ขัดแย้งกัน และอะไร 

คือส่ิงที่คล้อยตามกัน ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง (2556: 215) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน 

ห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม สำาหรับนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วย 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญา 

และทฤษฎีสรรคนิยม มีความสามารถด้านสารสนเทศหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วย 

วิธีการปกติ อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01

   องค์ประกอบท่ีสำาคัญคือครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่ายเป็นองค์ประกอบด้วย ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ 

และเทคโนโลยีตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม 

สืบสอบ เนื่องจากรูปแบบแนวคิดเดอะบิกซิกมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ และใช้การสืบสอบเป็นกลุ่ม เป็นส่วนของการเสริมสร้างทักษะการรู้

สารสนเทศ แต่เมื่อวิเคราะห์การสืบสอบพบว่า ในข้ันตอนการสืบสอบยังไม่ครบกระบวนการการสืบสอบ

ได้ทั้งหมดจึงนำามาปรับเข้ากับบริบทในรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ในเรื่องของแหล่งสารสนเทศที่ไม่ได้ใช้แหล่ง

สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน สิ่งสำาคัญคือเร่ือง 

ของเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากกระบวนการสืบสอบต้องใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมาก 

ครูผู้สอนจึงต้องควบคุมเวลาให้อยู่ในระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและครูต้องมีเทคนิคในการ 

ใช้คำาถามเพื่อดึงนักเรียนเข้าสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้หรือ 

ความหมายของสิ่งท่ีรับรู้ข้ึนมาด้วยตนเองตามประสบการณ์หรือความรู้เดิมของตน ในการนำาเสนอสิ่งเร้า 
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เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจด้วยสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบันจากการดำาเนินชีวิตประจำาวันที่เก่ียวข้อง 

กับนักเรียน สิ่งสำาคัญที่ครูผู้สอนต้องเตรียม คือสิ่งเร้าท่ีนักเรียนสนใจอย่างแท้จริงและเป็นส่ิงท่ีท้าทายให้

นักเรียนแสวงหาคำาตอบ  

  1.2 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ 

การเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ 

การเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี ้

สืบเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านบทเรียนซึ่งเป็นสื่อสังคม 

ออนไลน์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้สอน และมีการกำาหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

6 ขั้นตอน คือ 1) แจ้งจุดประสงค์ เพื่อตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการศึกษา 2) กำาหนดปัญหา เพื่อสร้าง 

สถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดข้อขัดแย้งทางปัญญา 3) วางแผนใช้สารสนเทศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ของข้อมูลและสรุปสิ่งที่สืบค้น  4) จัดการข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบความเหมือน  

ความต่าง สรุปจัดกลุ่ม 5) ประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อสรุปผลตามหลักฐาน เหตุผลของข้อมูล และ 6) ประเมินผล  

เพื่อประเมินตนเอง ตรวจสอบความผิดพลาด  นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

เป็นขั้นตอนมีส่ือการเรียนรู้ท่ีได้จัดเตียมไว้ในบทเรียน มีการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมจาก 

แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายที่มีคลังความรู้อย่างมากมาย อีกทั้งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเองมาเป็นรากฐานทางความคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ จึงส่งผลให้ผลการวิจัยของนักเรียน

กลุ่มทดลองดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง (2556: 215) ได้ทำาการศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม สำาหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน 

เสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม สำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบ 

ในด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้ 

แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลย ี

ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิก 

และกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบและใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้นั้น  
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ทุกขั้นตอนเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ และมีส่วนร่วมในการวางแผน มีโอกาสในการปฏิบัติ 

กิจกรรมการค้นคว้า แสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถหาคำาตอบได้ 

ด้วยตนเอง ปฏิบัติชิ้นงานได้เต็มกำาลังความสามารถ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ สนองต่อความ 

พึงพอใจของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักและ 

เห็นความสำาคัญของการเรียนรู้ ภูมิใจในช้ินงานแลผลสำาเร็จของงานที่ตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  

นอกจากนี้ยังพบว่าการมีความสุขกับการทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กันจะทำาให้นักเรียน 

เกิดทัศนคติในการทำางานที่ดี มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  

การจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทำางานส่งผลในเชิงการปฏิบัติงานท่ีดี การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ 

วางแผนการจัดทำาชิ้นงานจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการส่วนตัวและมีความหมายต่อผู้ทำางานนั้น 

ต้องมีการวางแผนและวัดผลสำาเร็จได้โดยใช้ระบบการทำางานและการควบคุมงานที่ดี มีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือให้ได้ผลในการสร้างแรงจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะคือคนที่ทำางานต้องมีส่วน 

ในการตั้งเป้าหมาย ได้รับทราบผลสำาเร็จจากการทำางานโดยตรงและสามารถทำาให้งานนั้นสำาเร็จได้ 

  จากท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศส่ือ

และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎ ี

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักใหญ่นั้นช่วยส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านสารสนเทศ สื่อและ 

เทคโนโลยี และความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสาระวิชา

ภาษาไทย ทำาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนท่ีเรียนวิชา 

ภาษาไทยได้รับความรู้และมีความพึงพอใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  1.1. การนำาเอารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 

ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ ควรมีการศึกษารายละเอียดและทำาความ 

เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ให้ชัดเจน เพ่ือให้การนำารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ 

จัดการเรียนรู้ได้มากที่สุด

  1.2 การพัฒนาแบบทดสอบด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีอาจมีการปรับปรุงแบบทดสอบ 

ให้มีความเหมาะสมตามเนื้อหาสาระของรายวิชาและธรรมชาติของวิช

  1.3 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน ครูควรมีการศึกษาวิธีการสร้างเกณฑ์การประเมิน 

ชิ้นงานให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและนักเรียน และสร้างให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  1.4 การวิจัยครั้งนี้เป็นการนำาเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎี 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบเพื่อพัฒนาใน
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ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากจะใช้

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วครูอาจนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรม โครงการพัฒนา 

ศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการเรียนรู้ได้มากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรทำาการศึกษาด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีในประเด็นและรายละเอียด เช่น  

การสืบค้นข้อมูล การแสวงหาและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จะสะท้อนถึงผลการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป

  2.2 ควรเพิ่มการศึกษาผลของการนำารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้กับกระบวนการคิดของผู้เรียน  

เช่น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

อ้างอิง

กาญจนา ตระกูลวรกุล. การวิจัยและพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 ตามแนวคิด “เอ็มพาวเวอริ่ง เอท”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎี

 บัณฑิต สาขาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555.

เกียรติศักด์ิ วจีศิริ. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำาตนเองบนเว็บเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
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 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : 

 อรุณกราฟิก, 2545.
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 การเรียนต่างกัน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี
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การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม

 (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

บทคัดย่อ

 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน 

บ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีตั้งไว้ ในการสรุปผลผู้ประเมินเน้น 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์การประเมิน และนำาเสนอผลของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเพ่ือให้เห็นความเป็นมาด้วย  

ดังนี้ ผู้ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม  

(นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) จำานวน 245 คน เป็นผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 33.88 รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.94 และกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 5.30 โดยผลการประเมินด้านต่าง ๆ มีดังนี้

  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40)  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านผลผลิตของโครงการ 

( X = 4.67) และด้านบริบทของโครงการ ( X = 4.57) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงลำาดับ 

จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงคือ ด้านกระบวนการดำาเนินการ ( X = 4.42) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำาเข้าของ

โครงการ ( X = 3.93)

  สรุปได้ว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

  2. การประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับ การแก้ปัญหาสังคม

ปัจจุบัน ( X = 4.77) รองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ กับโครงการ

มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้เรียน ( X = 4.69) ตามลำาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ  

โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน ( X = 4.30) 
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Abstract

 The overall evaluation of the project to promote morality, ethics and desirable  

values of students in Ban Tum School (MD. 15, Central Klang Upatham Primary Education)  

passed the evaluation criteria. In summary, the assessors focus on the conclusion of the  

evaluation objectives. And present the results of the relevant sections In summary,  

in order to see the background as follows: The appraiser of the project to promote the 

moral, ethics and desirable values of students. Ban Tum School (Nor. Kor. Kor. 15, Central  

Klang Upatham Primary Education), comprising 245 students And most students Accounted  

for 33.88%, followed by teachers and educational personnel Accounting for 26.94 percent  

and the basic education institution committee Accounting for 5.30 percent. The evaluation  

results in various aspects are as follows:

 1. The evaluation of the project to promote the moral, ethics and desirable values  

of the students in Ban Tum School (No. Kor. Kor. 15, Central Department of Patronage) 

according to the opinions of teachers and educational personnel and the basic education 

committee. The overall evaluation result is at a high level ( X = 4.40). When considering the 

evaluation results in each aspect, it is found that the highest level is in 2 aspects which  

are the product output of the project ( X = 4.67) and the project context ( X = 4.57), the  

evaluation results were in two high levels, ranked from the high mean: In terms of  

operational process ( X = 4.42), followed by the input factor of the project ( X = 3.93) 

 In conclusion, the evaluation of the project to promote the moral, ethics, and  

desirable values of the students of Ban Tum School (Nor. Nor. 15 Kor Por Klang Foster) 

overall, passed the assessment criteria set

 2. Evaluation of the context of the project to promote the moral, ethics, and  

desirable values of students in Ban Tum School (No. Kor. Kor. 15, Central Klang Upatham)  

found that the highest level of consistency. Which passed the assessment criteria set The 

item with the highest average value is that the project is consistent with Solving current 

social problems ( X = 4.77) followed by the objectives and goals of the project are possible. 

And the project is suitable for the needs of the learners ( X = 4.69) respectively, while the 

lowest mean is that the project is suitable for the role and duty of the school ( X = 4.30)
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ความเป็นมาและความสำาคัญ

 สังคมไทยกำาลังเดินมาถึงจุดวิกฤต ดังกล่าวเป็นคำาพูดที่คนไทยใช้สรุปสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน 

ทุกวันนี้คนไทยอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยวบุตรหลานถูกเล้ียงดูด้วยเงินเติบโตมากับความเช่ือค่านิยมทางวัตถุ  

ขณะที่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนต่างตั้งหน้าต้ังตาหาเงินโดยมิได้สนใจคนรอบตัวหรือแม้แต่คน 

ในครอบครัว เด็ก ๆ ถูกปล่อยให้อยู่กับสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกลุ่มกับเพ่ือนทำากิจกรรมตาม 

ความสนใจโดยขาดการดูแลแนะนำาจากผู้ใหญ่มีความเชื่อและค่านิยมที่ผิด ๆ จนเลยเถิดถึงขั้นทำาในสิ่งที่ผิด

พลาดทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจ

 คำาถามท่ีหลายคนอดคิดไม่ได้เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ คือ เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย  

นับวันจะมีแต่ข่าวที่แสดงถึงความรุนแรง ความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมมากขึ้นเร่ือย ๆ เด็กวัยรุ่นไล่ฆ่ากัน 

กลางถนน ชายหนุ่มฆ่าแฟนสาวท่ีบอกเลิก โจรปล้นฆ่าแท็กซ่ี พ่อข่มขืนลูกโดยที่แม่รับรู้หรือไม่รู้ เร่ืองราว 

เหล่านี้ได้ผ่านการรับรู้แล้วก็ถูกลืมไปตามกาลเวลา ซำ้าแล้วซำ้าเล่า ทุกวันนี้คนไทยกำาลังชาชินกับความรุนแรง  

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุจากใครคนใดคนหนึ่งหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดการ 

ส่ังสมทวีความรุนแรงเรื่อยมาตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เราทุกคนต้องตระหนักและ 

รับผิดชอบร่วมกัน เพราะปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมส่วนบุคคลส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็น 

ปัญหาบ้านเมือง หลายคนมองไปถึงการแก้กฎหมายให้มีบทลงโทษท่ีหนักขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้ที่จะกระทำาผิด

เกรงกลัว มันอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่เป็นทางแก้ที่ยังไม่ตรงจุดนัก เพราะถึงแม้ว่าจะแก้กฎหมาย 

ให้มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้สักกี่เท่า ก็คงไม่อาจขจัดความรุนแรงในสังคมให้หมดไปได้ แต่หากคนในสังคม 

มีคุณธรรมมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตสำานึก การทำาความดี ศีลธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ 

สังคม ต่างหากที่จะทำาให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น เสียงสะท้อนจากองค์กรต่าง ๆ มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหต ุ

มาจากความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ที่เกิดจากคนขาดคุณธรรม จริยธรรม จึงต้องสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ทุกคนโดย 

กระบวนการศึกษา

 รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหานี้ โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ที่ดีงาม ให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีคุณธรรม จริยธรรม 

ที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ลดค่านิยมทางวัตถุ มุ่งพัฒนาคนให้มีชีวิต 

ที่พอเพียง โดยโรงเรียนเป็นสถาบันที่สำาคัญยิ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 กำาหนดให้มีการจัดการศึกษาในหมวด 1 จุดมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษา  

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” โดยยึดแนวการ 
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จัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 23 ที่เน้นความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ 
บูรณาการตามความเหมาะสมและในมาตรา 24 (4) ได้กำาหนดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการสอน 
ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 21) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำาหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์  
โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ
 การศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งสร้างคนให้มีประสิทธิภาพและยังเสริมสร้างความคิด ทัศนคติให้รู้จักคิด 
รู้จักแก้ปัญหา และนำาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน มีความรู้ความเข้าใจ นำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตให้ 
ดีขึ้น แต่ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้นยังประสบปัญหาอยู่มากใน แง่ระบบการ
จัดการเรียนการสอน ตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา การให้ความช่วยเหลือ และการได้รับความร่วมมือ 
สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 8 – 9) ที่ได้ชี้ให้เห็นประเด็น
สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับผู้บริหารและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่
  1. ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจการเรียนการสอนจริยธรรม ไม่เห็นความสำาคัญ และไม่เป็นผู้นำา 
ในการให้ความรู้แก่นักเรียน
  2. ตัวแบบ คือ ครูไม่เห็นความสำาคัญไม่ติดตามผลวัดผลโดยวัดความจำามากกว่าปฏิบัติ
  3. ผู้รับ คือ นักเรียนรับความรู้แล้วปฏิบัติไม่ได้ เนื่องจากความไม่สอดคล้องของการสอนกับ
การนำาไปสู่การปฏิบัติจริงและค่านิยมทางสังคมขัดแย้งกัน
 ด้วยเหตุน้ี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในการอบรม ส่ังสอนปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให ้
ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติตาม ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา  
พ.ศ. 2502 ความวา่ “…ในฐานะทีต่อ้งออกไปทำาหนา้ทีเ่ปน็ครูของผูอ้ืน่ ทา่นจำาจะตอ้งสรา้งสมธรรมะตา่ง ๆ  
ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และรู้จักวางตัวให้สมกับเป็นผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถและช่วยกันขจัดปัญหาเยาวชนให้หมดสิ้นโดยเร็ว และส่งเสริมให้เยาวชนได ้
เป็นคนที่มีสัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพ่ือเป็นกำาลังในการที่จะสร้างประเทศชาติต่อไป…” ดังนั้น 
จะเห็นว่า ทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสำาคัญมากในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนในโรงเรียน  
 โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ตำาบลตูม อำาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ   
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 77 คน นักเรียน 1,237 คน ตั้งอยู่ในถ่ินกันดาร ชุมชนยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป หลังฤดูกาลทำานาต้องอพยพไปประกอบอาชีพรับจ้าง (ตัดอ้อย) ต่างถิ่น  
โดยมีการอพยพถิ่นฐานเป็นครอบครัว และเข้าประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวและรับจ้างในกรุงเทพมหานคร 
และเขตปริมณฑล ท้ิงบุตรหลานไว้กับปู่ย่า ตายาย หรือญาติพี่น้อง เด็กนักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่  
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ขาดความอบอุ่น ส่งผลให้เด็กไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง อีกทั้งชุมชนตำาบลตูมยังประสบปัญหา

ขาดแคลนแรงงานฝีมือ และมีความชอบในเรื่องการดื่มสุราโดยมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มี

การลอกเลียนพฤติกรรมได้ และจากการสังเกตนักเรียนและสอบถามคณะครู พบว่า พฤติกรรมผู้เรียนด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตลอดปีการศึกษา 2560  

อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะการขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  

ไม่รู้จักการประหยัด ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีความเมตตากรุณา ไม่รู้จักการแบ่งปัน ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการ 

เสียสละยังมีน้อย นักเรียนไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การประพฤติตนไม่ถูกต้อง 

ตามระเบียบของโรงเรียน ไม่สนใจเรียน ขาดคุณธรรมจริยธรรม เกิดผลกระทบต่อการดำารงชีวิตในชุมชน 

และสังคม

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ประเมินในฐานะเป็นรองผู้อำานวยการโรงเรียนได้ปรึกษาหารือร่วมกับ 

ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสนใจและให้ความสำาคัญ กับการส่งเสริม

และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียน โดยต้องดำาเนินการผ่านกิจกรรม 

ที่หลากหลายในบรรยากาศที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการดำาเนินงานพัฒนา 

ปรับปรุงอย่างสมำ่าเสมอและยั่งยืน โดยการจัดทำาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ข้ึนและกำาหนดเป็นโครงการไว้ในแผน  

ปฏิบัติการประจำาปีของโรงเรียน ซึ่งการดำาเนินงานโครงการดังกล่าวได้สำาเร็จลุล่วงแล้ว ผู้ประเมินจึงได้ 

ประเมินโครงการ เพื่อนำาผลการดำาเนินการที่ได้ ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเข้มแข็งและเป็นรากฐานของสังคม นักเรียนมี

พฤติกรรมเป็นที่ต้องการและ พึงปรารถนาของสังคมและประเทศชาติต่อไป     

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน 

บ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานโครงการในประเด็นต่างๆ  

โดยใช้รูปแบบจำาลองซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context) เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ 

ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นโยบายโรงเรียน และความต้องการ 

จำาเป็นของโรงเรียน

  2. เพื่อประเมินปัจจัยนำาเข้าของโครงการ (Input) เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร  

ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ในการดำาเนินงานตามโครงการ

  3. เพื่อประเมินกระบวนการดำาเนินงานตามโครงการ (Process) เกี่ยวกับการวางแผน 

การดำาเนินงาน และการประเมินผลตามโครงการ
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  4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product) เกี่ยวกับ

   4.1 ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) 6 ด้าน  

ดังนี้

    1) ความมีวินัย

    2) ความซื่อสัตย์สุจริต

    3) ความกตัญญูกตเวที

    4) ความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

    5) ความประหยัด 

    6) ความภูมิใจในความเป็นไทย

   4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ซึ่งประกอบด้วย ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

และนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผลการประเมินครั้งนี้ ทำาให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้ดำาเนินงานมา

  2. นำาผลการประเมินท่ีได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนปฏิบัติการและพัฒนาโครงการ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในปีการศึกษาต่อไป

  3. เป็นแนวทางในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) หรือโครงการอื่น ๆ ต่อไป

  4. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ 

พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ 

สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ

กรอบแนวคิดในการประเมิน
  การประเมินครั้งนี้ ได้กำาหนดกรอบแนวคิดการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตามแบบจำาลองซิปป์  

(CIPP Model) โดยศึกษาข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ดังนี้
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แผนภูมิที่  1  กรอบความคิดการประเมินโครงการตามแบบจำาลองซิปป์

ขอบเขตของการประเมิน

 เพื่อให้การรายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

ของนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นตมู (นพค. 15 กรป. กลางอปุถมัภ)์ เปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ จงึกำาหนด

ขอบเขตการดำาเนินงานดังนี้

 1. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านตูม  (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์)  โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  1.1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

  1.2 กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา

  1.3 กิจกรรมออมทรัพย์

  1.4 กิจกรรมวิถีพุทธ

  1.5 กิจกรรมลูกเสือจราจร

  2.  ขอบเขตเนื้อหาในการประเมินครั้งนี้ ได้ประยุกต์แนวคิดการประเมินโครงการตามแบบจำาลอง 

ของซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน  4  ด้าน  คือ

  2.1 ด้านบริบทเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำาเป็นของโรงเรียน

  2.2 ด้านปัจจัยนำาเข้าเกี่ยวกับการจัดบุคลากร  ทรัพยากร  และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ 

ในการดำาเนินงานตามโครงการ

ด้านบริบท

(Context)

ด้านปัจจัยนำาเข้า

(Input)

ด้านกระบวนการ

(Process)

ด้านผลผลิต

(Output)

- วัตถุประสงค์

 ของโครงการ

- ความเหมาะสม

ของงบประมาณ, 

บุคลากร, วัสดุ, 

ครุภัณฑ์ และ

อาคารสถานที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมของการ

ดำาเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นตาม

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

ข้อมูลย้อนกลับ  (Feed back)
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  2.3 ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการดำาเนินการตามโครงการ

  2.4 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

   2.4.1  ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนเองตามคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม  (นพค. 15 กรป.  กลางอุปถัมภ์)  6  ด้าน  ได้แก่

    1)  ความมีวินัย 

    2)  ความซื่อสัตย์สุจริต    

    3)  ความกตัญญูกตเวที 

    4)  ความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

    5)  ความประหยัด  

    6)  ความภูมิใจในความเป็นไทย

   2.4.2 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม  (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์)

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 

  1.1 ประชากร จำานวนทั้งสิ้น 635 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน  

66 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 13 คน ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

จำานวน 278 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำานวน 278 คน

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง จำานวนท้ังสิ้น 245 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จำานวน 66 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 13 คน ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1-3 จำานวน 83 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำานวน 83 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธี

คำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

 4. ตัวแปรที่ศึกษา

  4.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก ่การดำาเนนิโครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและคา่นยิมทีพึ่งประสงค์ 

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตำาบลตูม อำาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

  4.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลการดำาเนินงานโครงการในการประเมินด้านสภาพแวดล้อมบริบท 

ของโครงการ (Context Evaluation) ประเมินด้านปัจจัยนำาเข้าของโครงการ (Input Evaluation)  

ประเมินด้านกระบวนการ (Process  Evaluation) และ ประเมินด้านผลผลิต (Output  Evaluation)

 5. ระยะเวลาดำาเนินการ  ปีการศึกษา  2560 – พ.ค. 2561

คำาสำาคัญ : การประเมินโครงการ, คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์, พฤติกรรมการมีคุณธรรม 

และจริยธรรม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, CIPP Model
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วิธีดำาเนินการประเมินโครงการ
 การศึกษาผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ์) อำาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ 

ดำาเนินการดำาเนินงานโครงการในประเด็นต่างๆ โดยใช้รูปแบบจำาลองซิปป์ (CIPP Model) ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร จำานวนทัง้สิน้  635  คน  ประกอบด้วย  ครูและบคุลากรทางการศกึษา  จำานวน  66  คน   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำานวน  13  คน  ผู้ปกครองของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  

จำานวน  278  คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  จำานวน  278  คน

 กลุ่มตัวอย่าง จำานวนทั้งสิ้น 245 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 66 คน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 13 คน ผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

จำานวน  83  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  จำานวน  83  คน  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธี

คำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  แสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่  1

ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

สถานภาพ จำานวน/คน จำานวน/คน การกำาหนดขนาด/วิธีได้มา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 66 36 เลือกแบบเจาะจง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 13 เลือกแบบเจาะจง

ผู้ปกครองนักเรียน 278 83 เลือกแบบเจาะจง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 278 83 เลือกแบบเจาะจง

รวม 635 245

ประเภทของการประเมิน   

 1. ประเมินบริบท (Context Evaluation) เพ่ือศึกษาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ

โครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นโยบายของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นโยบายโรงเรียน และความต้องการ 

จำาเป็นของโรงเรียน

 2. ประเมนิปัจจยันำาเขา้ (Input Evaluation) เพือ่ศกึษาความเหมาะสมของบคุลากร ทรพัยากร  และ

ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ในการดำาเนินงานตามโครงการ
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 3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการดำาเนินงาน  

และการประเมินผลตามโครงการ

 4. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักเรียน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการ จำานวน 5 ฉบับ ซึ่งผู้ประเมินจัดสร้าง 

ขึ้นเอง  ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ

   5 หมายถึง มากที่สุด

   4 หมายถึง มาก

   3 หมายถึง ปานกลาง

   2 หมายถึง น้อย

   1 หมายถึง น้อยที่สุด

 แบบประเมินโครงการ ทั้ง 5 ฉบับ เป็นการประเมินความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ดังนี้

  ฉบับที่  1 แบบประเมินด้านบริบทของโครงการ   จำานวน  10  ข้อ

  ฉบับที่  2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำาเข้าของโครงการ จำานวน  10  ข้อ

  ฉบับที่  3 แบบประเมินด้านกระบวนการดำาเนินการของโครงการ  จำานวน  10  ข้อ

  ฉบับท่ี  4 แบบประเมินด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

จำานวน 60 ข้อ ซึ่งแบบประเมินเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ของนักเรียน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมของนักเรียนในด้านความมีวินัย  

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ  

เพื่อส่วนรวม ด้านความประหยัด  และด้านความภูมิใจในความเป็นไทย  

  ฉบับที่  5 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  จำานวน  10  ข้อ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติพื้นฐาน  ได้แก่

  1.1 ค่าเฉลี่ย  (Mean)  โดยใช้สูตร  (สมบัติ  ท้ายเรือคำา.  2546  :  108)

  1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (สมบัติ ท้ายเรือคำา.2546 : 123)

     

 2. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ

  2.1 สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อดูดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร (สมบูรณ์  สุริยวงศ์ 

และคณะ. 2544 : 157)
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ขั้นตอนการประเมิน

 ประเด็นที่ต้องการ การดำาเนินการ ผลที่ได้

แนวทางการประเมิน

กรอบแนวคิดและ

ขอบเขตการประเมิน

-  ศึกษาแนวคิดการประเมิน

-  ศึกษารายละเอียดโครงการ

แนวทางการประเมินโดย

ใช้รูปแบบ CIPP

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามตัวชี้วัด

รายงานผลการประเมิน

โครงการ

กรอบแนวคิดและ

ขอบเขตการประเมิน

ที่ผ่านการตรวจสอบ

เครื่องมือที่ผ่านการ

ตรวจสอบพัฒนา

คุณภาพแล้ว

-   เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด

-   ใช้แบบสอบถาม

-   วิเคราะห์ข้อมูล

- สรุปผลการวิเคราะห์

- ตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์

- รายงานผล

-  กำาหนดประเด็นการประเมิน  

   ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

-  กำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

-  กำาหนดเครื่องมือ

-  กำาหนดการวิเคราะห์ข้อมูล

-  เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

-  ร่างแบบสอบถาม/บันทึก

    สำาหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

-   ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหาค่า IOC

-   หาค่าความเชื่อมั่น

-   ปรับปรุงแก้ไข

เครื่องมือเก็บรวบรวม

ข้อมูล

เก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการประเมิน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลโครงการมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่  2  แสดงจำานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน  จำาแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ จำานวน (คน) ร้อยละ

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 66 26.94

2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 5.30

3.  ผู้ปกครองนักเรียน 83 33.88

4.  นักเรียน 83 33.88   

รวม 245 100

 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการตามลำาดับต่อไปนี้

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายความคิดเห็น 

  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวม        

        

ลำาดับ ด้าน X S.D.
การแปล

ความหมาย
เกณฑ์

ผลการ

ประเมิน

1 บริบทของโครงการ 4.57 0.53 มากที่สุด X ≥3.50 ผ่าน

2 ปัจจัยนำาเข้าของโครงการ 3.93 0.56 มาก X ≥3.50 ผ่าน

3 กระบวนการดำาเนินการ 4.42 0.63 มาก X ≥3.50 ผ่าน

4 ผลผลิตของโครงการ 4.67 0.45 มากที่สุด X ≥3.50 ผ่าน

รวมเฉลี่ย 4.40 0.54 มาก X ≥3.50 ผ่าน

สรุปผลการประเมินโครงการ

 สรุปได้ว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีตั้งไว้ ในการสรุปผล 

ผู้ประเมินเน้นสรุปผลตามวัตถุประสงค์การประเมิน และนำาเสนอผลของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเพื่อให้เห็น 

ความเป็นมาด้วย ดังนี้ ผู้ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  



66 วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) จำานวน 245 คน เป็นผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน 

มากทีส่ดุ  คดิเปน็รอ้ยละ  33.88  รองลงมา  ไดแ้ก่  ครูและบคุลากรทางการศกึษา  คดิเปน็ร้อยละ  26.94   

และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คิดเป็นร้อยละ  5.30  โดยผลการประเมินด้านต่าง ๆ มีดังนี้

 1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ใน ระดับมาก ( X = 4.40)  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  2  ด้าน คือ  ด้านผลผลิตของโครงการ 

( X = 4.67 ) และด้านบริบทของโครงการ ( X = 4.57) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงลำาดับ 

จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงคือ ด้านกระบวนการดำาเนินการ ( X = 4.42) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำาเข้าของ

โครงการ  ( X = 3.93)

 สรุปได้ว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ตั้งไว้

 2. การประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ ์

การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับ การแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน  

( X = 4.77) รองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ กับโครงการ 

มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้เรียน ( X = 4.69) ตามลำาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ  

โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน  ( X = 4.30)   

 3. การประเมินปัจจัยนำาเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การให้ความร่วมมือใน การระดมความคิดและ

การดำาเนินงานตามโครงการของบุคลากร รองลงมา ได้แก่ จำานวนบุคลากรที่ร่วมดำาเนินโครงการมีความรู ้

ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ และผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้งานบรรลุ 

เป้าหมายตามลำาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

 4. การประเมินกระบวนการดำาเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ 

พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินที่ต้ังไว้ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด การกำาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการ 

ดำาเนินงาน รองลงมา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  

การวิเคราะห์ และนำาผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามลำาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ  

การจัดทำากรอบแนวคิดและกำาหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ

 5. ประสิทธิภาพการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

ในการปฏิบัติตนด้านต่าง ๆ ทั้งหมด  6  ด้าน  ดังนี้
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  5.1 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า   

ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68 ) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า   

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  5  ด้าน  เรียงลำาดับจากด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด  5  ลำาดับ  คือ 

ด้านความภูมิใจในความเป็นไทย  ( X = 4.87 )  รองลงมา  คือ  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ( X = 4.85 )   

ด้านความกตัญญูกตเวที  ( X = 4.73 )  ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม  

( X = 4.67 )  และด้านความมีวินัย  ( X = 4.53 )  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมี  1  ด้าน  คือ   

ด้านความประหยัด  ( X = 4.44)  

 สรุปได้ว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ  

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยภาพรวม  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

  5.2 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

ในการปฏิบัติตน ด้านความมีวินัย พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ตรงต่อเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าแถวรับบริการตามลำาดับก่อนหลังตามลำาดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตำ่าที่สุดคือ  

ไม่พูดคุยเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร

  5.3 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนใน

การปฏิบัติตน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ไม่หยิบสิ่งของเกินจำานวนที่กำาหนด รองลงมาคือนำาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน 

คืนเจ้าของ และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซ่ือตรงตามลำาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตำ่าที่สุด คือ ปฏิบัติตาม

สัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่   ผู้ปกครอง  หรือครู และไม่ลอกการบ้านหรือแบบฝึกหัดของเพื่อน

  5.4 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

ในการปฏิบัติตน  ด้านความกตัญญูกตเวที  พบว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดซ่ึงผ่านเกณฑ์การ 

ประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาส่ังสอนของพ่อแม่ ครู และผู้นำาชุมชน  

รองลงมาคือช่วยงานพ่อแม่  ครู  และญาติพี่น้อง  และรู้จักการบริการ  อาหาร  นำ้าดื่ม แก่ผู้มีพระคุณ   

ตามลำาดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด  คือ  พูดจาสุภาพ  ไพเราะ  อ่อนหวาน  เป็นต้น

  5.5 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

ในการปฏิบัติตน ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวม 

อย่างสมำ่าเสมอ รองลงมา คือ ให้เพื่อนยืมสิ่งของด้วยความเต็มใจและแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  

ตามลำาดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด  คือ  บริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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  5.6 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

ในการปฏิบัติตน ด้านความประหยัด พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีตั้งไว้  

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีที่เลิกใช้ รองลงมา คือ ไม่เลือกซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  

และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ให้ใช้ประโยชน์ได้นานท่ีสุดตามลำาดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตำ่าท่ีสุด คือ รู้จัก

วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง

  5.7 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

ในการปฏิบัติตน ด้านความภูมิใจในความเป็นไทย พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงผ่านเกณฑ ์

การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วันสารท 

สงกรานต์ รองลงมา ได้แก่ ร่วมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามลำาดับ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด  คือ  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยเพื่อการสื่อสารได้

 6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) มีความ 

พึงพอใจในระดับมากที่สุด ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารให้ความ 

สำาคัญแก่งานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

ตำ่าที่สุด คือ มีการสรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  เผยแพร่ต่อสาธารณชน

อภิปรายผลการประเมินโครงการ

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้านเรียงลำาดับ 

จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ลำาดับ คือ ด้านความภูมิใจใน ความเป็นไทย รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย ์

สุจริต ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม และด้าน 

ความมีวินัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 

13 -15 ปี  เป็นวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นที่เริ่มมีพัฒนาการทางจริยธรรม  ตามขั้นแห่งทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

ของเพียเจต์ (ทิศนา แขมมณี. 2542 : 5 ; อ้างอิงจาก สุรางค์ โค้วตระกูล. 2539) ในขั้นที่สอง  

เป็นขั้นยอมรับการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์  (Autonomous)  อายุต้ังแต่  9  ปี ขึ้นไป  เด็กจะเริ่มม ี

ความคิดว่า กฎเกณฑ์  คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคล  และผู้ที่ใช้กฎเกณฑ์จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน  และกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนได้  และสอดคล้องตามแนวคิดของโคลเบอร์ก  (Kolhberg)  ในขั้นที่สาม   

เด็กอายุ 10-13 ปี เป็นขั้นทำาตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ คือ การตัดสินใจโดยการคล้อยตามความเห็นชอบ หรือ 

การจูงใจของผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อน หรืออาจเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cogni-

tive  Theory) ของแบนดูรา  (ทิศนา แขมมณี. 2542  :  8  ;  อ้างอิงมาจาก Bandura. 1977) ที่เชื่อว่า 

การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเกิดจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออก 
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ไปพร้อม ๆ กัน และตัวแบบนี้ทำาหน้าท่ี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ อาจทำาหน้าที่ส่งเสริม หรือยับยั้งการเกิด

พฤติกรรมหรือช่วยพฤติกรรมนั้นคงอยู่ โดยตัวแบบนั้นอาจเป็นบุคคลจริง ๆ (Live Model) หรือตัวแบบ 

ที่เป็นสัญลักษณ์  (Symbolic  Model)  ได้แก่  ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์  การ์ตูน   

หรือหนังสือนวนิยาย และหรืออาจเป็นไปตามค่านิยมตามแนวคิดของแรทส์ (ทิศนา แขมมณี. 2542 : 10 ;   

อ้างอิงมาจาก Raths. 1966) ที่ว่าค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลเลือกยึดถือเป็นหลัก หรือแนวทางในการดำารงชีวิต

ของตน อาจกล่าวได้ว่าการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านตูม  (นพค. 15 กรป. กลาง

อุปถัมภ์)  ตำาบลตูม  อำาเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  มีค่าเฉล่ียคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุดนี้ เป็นเพราะเกิดจากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม   

จรยิธรรม  และคา่นยิมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรียน  การอบรมเลีย้งดขูองผูป้กครองนกัเรยีน  การประพฤตติน 

เป็นแบบอย่างที่ดีของครู หรืออาจจะเกิดจากครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมให้แก่นักเรียน ซ่ึงต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สำาหรับ 

ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ด้านความประหยัด มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 

ทั้งจากความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียนประเมินตนเอง  

แต่ก็อยู่ในระดับมาก  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเช่นกัน

  4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม   

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม  (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์)  มีความ 

พึงพอใจในระดับมากที่สุด ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด คือ ผู้บริหารให้ความ 

สำาคัญแก่งานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย 

ตำ่าที่สุด  คือ  มีการสรุปผล  และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  เผยแพร่ต่อสาธารณชน

  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของโครงการส่งเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์)  

และมีจุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้จากการปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อมให้ 

เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้  จัดหาสื่อ  โสตทัศน์  วัสดุ  ครุภัณฑ์ประจำาห้องสมุดอย่างเพียงพอ  ซึ่งอาจ 

มีสาเหตุมาจากโรงเรียนได้ดำาเนินปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีสอน จากครูเป็น 

ศูนย์กลางมาเป็นใช้ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน 

นิเทศแนะนำาจากผู้บริหาร  และที่สำาคัญโรงเรียนได้วางโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่าง 

สนุกสนาน ซ่ึงสอดคล้องกับการสอบถามครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรม 

มีประโยชน์ ท่ีมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมคือเวลาในการจัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
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ทุกกิจกรรม อย่างไรก็ตามครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  

กจิกรรมวิถพีทุธ  ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูบ้รหิารและครูผู้ดำาเนนิกจิกรรมเขา้ใจหลักการ วตัถุประสงค ์ เปา้หมาย  

และเหน็ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากโครงการนี ้  จงึทำาให้ไดรั้บความรว่มมอืจากบคุลากรในการดำาเนนิงานเปน็อยา่ง

ดีซึ่งส่งผลให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการนำาผลการประเมินไปใช้

  1.1 จากผลการประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) อำาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งที่ 

ประเมินจากความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้ปกครองนักเรียน และจากการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 พบว่า ผลการประเมิน 

โดยภาพรวมสอดคล้องกัน  คือ  อยู่ในระดับมากที่สุด  5  ด้าน  ส่วนด้านความประหยัด  มีค่าเฉลี่ยตำ่ากว่า 

ด้านอื่น ๆ แต่ก็อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องพยายามหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน 

มีความประหยัดให้มากขึ้น

  1.2 โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

ของนักเรียนให้คงอยู่หรือให้สูงขึ้นไป

  1.3 โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะงานด้านนี้ 

เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มากขึ้น

  1.4 ควรมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริง เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่อาจเบี่ยงเบน
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แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค 

จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)

The Development of Direct Sales Channels for rice farmers to Consumer 

in Sisaket Province (A case Study of Thung Kula Ronghai)

ผศ.ดร.ลินดา  ราเต

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำาบลโพธิ์ อำาเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว ปัญหาและอุปสรรค  

และหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษา 

เขตทุ่งกุลาร้องไห้) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนฯ ที่ประสบความสำาเร็จ จำานวน 45 ราย สังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรง 

ข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค แล้วจัดสนทนากลุ่ม จำานวน 15 ราย นำาผลที่ได้ตรวจสอบโดยวิธีการวิจัย 

เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 258 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วนและนำาเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัย พบว่าแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว คือ SLOG Model มาจาก S : Social  

คือการสร้างสังคม, L : Learn คือการเรียนรู้, O : Organize คือการจัดการ และ G : Group คือการรวมกลุ่ม 

ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับ SLOG และเมื่อนำาไปตรวจสอบเพ่ือยืนยันผลกับ 

กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดทุกกลยุทธ์

คำาสำาคัญ (KeyWord) : การพัฒนา, ช่องทางการขายตรง 



74 วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Abstract

 The purpose this research was to Study the status of development of direct sales  

for rice, problems and obstacles and to give gidelines for the development of direct sales  

for rice farmers to consumers in Sisaket provinces (A case study of Thung Kula Ronghai).  

The Qualitative research used in-depth interview with 45 persons consisted of Stakeholder  

of community enterprise of rice product group have succeeded. Synthesizing is the  

development of direct sales for rice farmers and focus group, with 15 persons, and then 

bringing the results got to check by the method of Quantitative research. From 258  

samples by the use of Proportional Stratified Random Sampling and then suggesting the  

results of data synthesis, with average and standard deviation.

 The results found that, The development of direct sales for rice farmers to consumers  

namely SLOG Model coming from S: Social; namely building the society, L: Learn; namely  

learning, O: Organize; namely management and G: Group; namely integration. The results 

from focus group found that knowledgeable people agree with SLOG Modeland when it is  

brought to check for assuring the results with samples found that samples agree with the 

most of all strategies.

Keywords : The Development Direct sales Channels
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บทนำา
 
 ข้าวหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของไทยเช่ือมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เป็นทั้ง 
อาหารหลัก และแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปริมาณการส่งออกข้าวที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยตลอด ในปี 2551 ปริมาณการค้าข้าวของโลกทั้งส้ิน 29.60 ล้านตันข้าวสาร ประเทศไทยมีส่วนแบ่ง 
การตลาดส่งออกข้าวสารถึงร้อยละ 34.53 มีคู่ค้าที่สำาคัญ ได้แก่ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย แคนาดา โกตดิวัวร์  
อิรัก อิหร่าน เป็นต้น ข้าวหอมมะลิ (Thai jasmine rice) (Official name "Thai Hom Mali")  
เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถ่ินกำาเนิดในไทย มีลักษณะกล่ินหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวท่ีปลูกท่ีไหนในโลก 
ไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในไทย และเป็นพันธุ์ข้าวที่ทำาให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นอีกจังหวัดที่ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญ และมีการปลูกกันอย่าง 
แพร่หลายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และข้าวหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำานวนไม่น้อยต่อปี ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจอย่างข้าวหอมมะลิ โดยมีทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพดี สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด  
(สำานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ, หน้า 5-7) ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ราบขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี 13 อำาเภอ 5 จังหวัด โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนท่ีรวม 
287,000 ไร่ หรือร้อยละ 13.6 ประกอบด้วย 2 อำาเภอ 15 ตำาบล 191 หมู่บ้าน ได้แก่ อำาเภอราษีไศล  
11 ตำาบล 147 หมู่บ้าน และอำาเภอศิลาลาด 4 ตำาบล 44 หมู่บ้าน
 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงพบว่าส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ประชาชนทุกระดับ
ประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนระดับรากหญ้าหรือชาวนา ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งกำาลัง 
ประสบปัญหาราคาข้าว จากปัญหาราคาตกตำ่า ส่งผลกระทบกับชาวนาในหลายพ้ืนที่ เช่นเดียวกับชาวนา 
ที่บ้านคูซอด ตำาบลคูซอด อำาเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ก็ได้รับ 
ผลกระทบจากปัญหานี้เช่นกัน จากคำาบอกเล่าของชาวนา ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ทางโรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือก
ที่ชาวนานำามาขาย โดยให้เหตุผลว่า ข้าวมีความช้ืนมากเกินไป ให้นำาข้าวกลับไปตากไล่ความชื้น แล้วค่อย
นำามาขายใหม่ ซึ่งจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 6-6.40 บาท หรือหากชาวนารายใดที่ประสงค์จะขาย เพราะ 
ไม่อยากเสียค่าบรรทุกกลับ ก็จะถูกกดราคาข้าวให้ตำ่าลงอีก ถือเป็นราคาข้าวหอมมะลิที่ตำ่าที่สุดในรอบหลาย  
10 ปี ตกตำ่า จากปัญหาราคาข้าวตกตำ่าที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง (http://news.ch3thailand.
com/, 29 พฤศจิกายน 2559) 
 จากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้นทุนราคาข้าวต่อหน่วยตำ่า ซ่ึงถือเป็น 
ปัญหาที่สำาคัญของเกษตรกร ดังนั้นเพ่ือให้เกษตรกรอยู่ได้ และเจริญเติบโตในระยะยาว จึงต้องมีการ 
ปรับเปลี่ยนและหาวิธีการดำาเนินงานด้านการตลาดให้เหมาะสมด้วยการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว  
โดยทำาตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำาเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง หรือท่ีเรียกว่าช่องทาง 
การขายตรงหรือการตลาดทางตรง ด้วยการสร้างความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ (Kotler, 2001, pp.  

3-54) ดังนี้ คือ การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า การบริหารสัมพันธภาพกับคู่ค้า การตลาดฐานข้อมูล  
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การตลาดทางไกล การตลาดประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดอุปถัมภ์ การสร้างตรา  

การตลาดประสบการณ์ การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และ การวิเคราะห์ความสามารถในการ

ทำากำาไร โดยการแบ่งส่วนตลาดลูกค้า และช่องทางการจัดจำาหน่าย จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำาให ้

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ  

กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษา สภาพการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ  

(กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)

 2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค  

จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)

 3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ  

(กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
 1. ได้แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ

 2. ชาวนามีช่องทางการขายข้าวเพิ่มขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น

 3. ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ 

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค 

จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้) มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้

 1. ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จาก

ชาวนาสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นประธานหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผิตภัณฑ์ข้าว ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 

จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับสภาพการดำาเนินงานด้านการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว และปัญหาและ 

อุปสรรคในการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว เพื่อหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว  

จากชาวนา สู่ผู้บริโภค โดยศึกษาเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกษตรกรกลุ่มชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วย 2 อำาเภอ คือ อำาเภอศิลาลาด และอำาเภอราษีไศล 

 2. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลสำาคัญและประชากร การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก  

และใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบ แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค 

จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้) ดังนี้

  การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้กำาหนดผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informations) เป็นวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหรือตัวแทนกลุ่ม ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว  
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จากชาวนาสู่ผู้บริโภค จำานวน 15 และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านการพัฒนาช่องทางการ 

ขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จำานวน 15 ราย และในส่วนของการให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  

(Focus Group) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ 

15 ราย

  การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ประธาน/กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้) จำานวน 258 คน 

 3. ขอบเขตระยะเวลา ดำาเนินการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เป็นประธานกลุ่มหรือตัวแทน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าว ท่ีสามารถ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาช่องทางการ 

ขายตรงข้าวฯ จำานวน 15 ราย และ 2) ตัวแทนองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการคัดสรรเป็นเกษตรกรดีเด่น  ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำาเนินงานด้านการตลาด  

และการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคจำานวน 15 ราย  

  2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจาก

ชาวนาสู่ผู้บริโภค จำานวน 15 ราย 

  3. การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์ข้าวหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) จำานวน 258 คน  

ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างแบบสอบถามตามแนวทางที่ได้จากการการสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงคุณภาพ  

เป็นคำาถามปลายปิด (Close-ended Question) ซึ่งมีโครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว

   ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาช่อทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคจังหวัดศรีสเกษ  

(กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) ลักษณะแบบสอบถามเป็นลักษณะสำารวจตอบโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

วิธีการเก็บการรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยลงพื้นที่ ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำาคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

ถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีประเด็นหรือแนวทางในการสัมภาษณ์ ดังนี้ สภาพทั่วไป บริบท 

แนวทางการบริหารจัดการ รูปแบบการพัฒนาช่องทางการขายตรง อุปสรรคและปัญหา ความต้องการใน 

การพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวฯ และแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค 

จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง 
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ตามเนื้อหาและโครงสร้าง หลังจากนั้นผู้วิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยการจัดการสนทนากลุ่ม  

(Focus Group) จากวิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยพยายาม 

เชิญชวนผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ วิพากษ์ข้อมูลที่สังเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้แนวทางการ 

พัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ โดยส่งสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการ 

สัมภาษณ์เชิงลึก ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาก่อนล่วงหน้า ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นคำาถามและให้ผู้เข้าร่วม 

สนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

  การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผู้วิจัยดำาเนินการขออนุญาตโดยจัดทำาหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัด นัดหมายการขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ในประเด็นตามแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น  

พร้อมกับบันทึกเทปและรูปภาพระหว่างการสัมภาษณ์ เมื่อส้ินสุดการสัมภาษณ์แล้วจึงทำาการถอดเทป 

อย่างละเอียด

   การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยบันทึกเทปและรูปภาพ ระหว่างการสนทนากลุ่ม พร้อมท้ังบันทึกข้อมูล 

ที่สำาคัญไว้ เมื่อสิ้นสุดการสนทนากลุ่มแล้วจึงทำาการถอดเทปอย่างละเอียด

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล
  ผู้วิจัยทำาการรังสรรค์ข้อมูล (Constructivism) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ  

และสรุปผลทุกประเด็นแบบองค์รวม โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี “แนวทางการพัฒนาช่องทางการ 

ขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค” มาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยอาศัย

กรอบแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนา 

สู่ผู้บริโภค ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของช่องทางการ 

ขายตรงข้าว ด้วยตัวแบบ PRIMO-F และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค  

ด้วยตัวแบบ CC-PEST หลังจากวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) ผู้วิจัย นำาข้อมูลมาสรุปลงตารางจับคู ่

ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำากัดหรือภาวะคุกคาม จุดอ่อนกับโอกาส และ 

จุดอ่อนกับข้อจำากัดหรือภาวะคุกคาม โดยใช้ TOWS Matrix ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูล 

แตล่ะคู่  ทำาใหไ้ดก้ลยทุธก์ารตลาดเพือ่เป็นแนวทางการพฒันาชอ่งทางการขายตรงขา้วจากชาวนาสูผู่บ้รโิภค 

จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) และนำาผลการสังเคราะห์มาตรวจสอบแนวทางการพัฒนา 

ช่องทางการขายตรงข้าวด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนำาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจาก 

ชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก และ 

การสนทนากลุ่มไปตรวจสอบด้วยวิธีเชิงปริมาณ โดยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการ 

พัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้กับ 

กลุ่มตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว จำานวน 258 คน 
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สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ  

(กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้) พบประเด็นที่สำาคัญดังนี ้

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว ประกอบด้วย 

  1.1) บริบทชุมชนและรูปแบบของช่องทางการขายตรงข้าวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว 

พบว่า การรวมกลุ่มกันเกิดข้ึนจากปัญหาราคาข้าวตกตำ่าโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลกำาไรให้กับกลุ่ม  

ไม่ว่าจะเป็นรายได้ และการจ้างงาน สมาชิกเป็นผู้ควบคุมและจัดการ แต่ไม่ใช่นักลงทุนหรือนักธุรกิจ  

โดยรายได้ของกลุ่มมาจากการขาย ไม่ได้มาจากเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจที่มีการลงทุนเพื่อให้ได้กำาไร แต่กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการสร้างเครือข่าย  

และขาดความรู้ความสามารถในการดำาเนินการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี ด้านการตลาด  

ด้านการติดตามหนี้สิน ซึ่งยังไม่ดีพอ จึงทำาให้การบริหารงานขาดการจัดการที่ดี เป็นต้น และในส่วนรูปแบบ 

ของช่องทางในการขายตรงข้าวของเกษตรกร พบว่า (1) การขายตรงให้กับหน่วยงานเอกชน (2) การขายตรง 

ให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล (3) การขายตรงในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นการได้รับการสนับสนุนจาก 

หน่วยงานภาครัฐ (4) ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ เป็นต้น

  1.2) การบริหารจัดการการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการ 

ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้วิจัยใช้ตัวแบบ PRIMO-F Analysis ของ Mike Morrison (1998)  

เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และใช้ตัวแบบ PEST Analysis ของ Agilar (1967) เพื่อวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน  

และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส โดยผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

   (1.2.1) ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อสภาพการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนา 

สู่ผู้บริโภค ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง ประกอบด้วย (1) ปัจจัย 

ด้านบุคลากร (P-People) และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านบุคลากร (P-People)  

(2) ปัจจัยด้านทรัพยากร (R-Resources) (3) ปัจจัยด้านนวัตกรรมและความคิด (I-Innovation)  (4) ปัจจัย

ด้านการตลาด (M-Marketing) (5) การปฏิบัติการ (O- Operations) และ (6) การเงิน (F- Finance) 

   (1.2.2) ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อสภาพการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจาก 

ชาวนาสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นได้ท้ังโอกาสและอุปสรรค จากการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส  

ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านการเมืองและกฏหมาย (P-Political and Legal Factor) (2) ปัจจัยด้านสังคม

และวัฒนธรรม (S-Socio-culture Factor) (3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T-Technological Factor) และ 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านการเมืองและกฏหมาย (P-Political and Legal  

Factor) (2) เศรษฐกิจ (E-Economic Factor) (3) สังคมและวัฒนธรรม (S-Socio-culture Factor)  

(4) ด้านเทคโนโลยี (T-Technological Factor) 

  1.3) กิจกรรมในการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว กิจกรรมการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว 

จากชาวนาสู่ผู้บริโภค ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว พบว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ คือ 
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ข้าวของกลุ่มถือเป็นข้าวที่มีคุณภาพและผู้บริโภครู้จัก และเป็นข้าวที่จำาหน่ายด้วยความสดใหม่ ไม่มีข้าวค้างปี  
จึงไม่มีความสนใจในการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้า สำาหรับข้าวบางส่วนที่เหลือก็จะนำาไปจำาหน่ายตามงาน
แสดงสินค้าโอทอปโดยการกรอกข้าวใส่ถุง ถุงละหนึ่งกิโลกรัม และห้ากิโลกรัม จึงไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ
บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวในด้านต่าง ๆ ในส่วนด้านราคา พบว่า 
กลุ่มหรือเกษตรกรไม่ได้เป็นผู้กำาหนดราคาเองแต่จะเป็นราคากลางจากโรงสีหรือหน่วยงานภาครัฐเป็น 
ผู้กำาหนด ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มเกษตรไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับการลงโฆษณา หรือ
ทำาการประชาสัมพันธ์ใด ๆ เพราะคิดว่าข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้วก็ทำาการขายให้กับโรงสี หรือหน่วยงานภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนที่ทำาการรับซื้อ และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว พบว่า การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวของ 
สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะจำาหน่ายข้าวเปลือกให้กับภาคเอกชนหรือโรงสี และภาครัฐ และบางส่วนที่ยัง 
คงเหลือจากการขายให้กับภาคเอกชนหรือโรงสี การจำาหน่ายตามงานจัดแสดงสินค้าในงาน OTOP เป็นต้น
 2. ปัญหา อุปสรรคและความต้องการ ในกิจกรรมการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนา 
สู่ผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
  2.1) ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวของวิสาหกิจ 
ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว ประกอบด้วย 2.1.1) ปัญหาด้านการตลาด พบว่า ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการด้านการตลาด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการสร้างตราผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ของกลุ่มเอง และปัญหาอีกอย่างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือเกษตรกร/กลุ่มฯ ไม่เข้าใจความต้องการของ 
ตลาด หาตลาดไม่ได้ ขาดตลาดรองรับที่แน่นอน และปัญหาหลักของช่องทางการขาย คือ ขาดแหล่งจำาหน่าย 
สินค้า คือไม่มีสถานท่ีในการจัดจำาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ขาดเครือข่ายในการจำาหน่ายสินค้า ในเรื่องของ 
การเชื่อมโยงจุดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นที่รู้จัก 
และแพร่หลายยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังขาดผู้นำาที่จะรวบรวมสินค้าไปจัดจำาหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง  
และการขาดความรู้ในการทำาการตลาดต่างประเทศ ส่วนราคาพบว่า ช่องทางการขายจะเป็นลักษณะการ 
ขายตรงให้กับโรงสีเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นราคาจึงถูกกำาหนดจากราคากลาง ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่ 
ค่อนข้างตำ่า 2.1.2) ปัญหาด้านบัญชีและการเงิน พบว่า ยังไม่มีระบบบัญชีที่ดี เนื่องจากไม่มีความรู้และ 
ไม่เข้าใจหลักในการทำาบัญชีที่ดี ส่วนปัญหาด้านการเงิน เกิดจากการขาดเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา 
กิจกรรมต่าง ๆ 2.1.3) ปัญหาด้านการผลิตสินค้า พบว่า กระบวนการผลิตของสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ 
จะเป็นข้าวที่เกษตรกรหรือสมาชิกในกลุ่มนำาข้าวเปลือกในท้องที่มาผ่านกระบวนการสีเป็นข้าวสารและ 
นำาไปบรรจุถุงซึ่งยังไม่ได้คุณภาพเพียงพอ และยังไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพ่ือ 
ให้ได้ อ.ย. เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องการขอรับใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 2.1.4) ปัญหา 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จำานวนมากไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการดำาเนินการ และ 2.1.5) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า ในด้านการบริหารจัดการ 
โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องคน การเงิน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นหลัก พบว่า  
คนหรือสมาชิก ขาดความรู้ความสามารถหรือทักษะในการบริหารจัดการเกี่ยวกับช่องทางการขาย ซึ่งไม่ได้ 
มีการวางแผนหรือวิเคราะห์ตลาด ไม่มีกฎระเบียบชัดเจน ไม่มีการแบ่งหน้าที่ ไม่มีการตรวจสอบการทำางาน  

ขาดการฝึกฝนและถ่ายทอดพัฒนาทักษะในการทำางาน ขาดความรู้และทักษะในเรื่องการคำานวณต้นทุน กำาไร 
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 นอกจากนี้ยังพบว่ายังขาดแคลนเงิน หรืองบประมาณในการบริหารจัดการในกลุ่มก็ผลต่อการจัดหา 

วัสดุ และเคร่ืองจักรอุปกรณ์และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาช่องทางการขายตรงของกลุ่มฯ  

เป็นต้น

  2.2) ความต้องการของเกษตรกร ในกิจกรรมการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ 

ผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) พบว่า เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ 

เข้ามาสนับสนุน และช่วยเหลือในเรื่องการให้ความรู้ในด้านการผลิต และการได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การผลิต เพื่อให้ได้ อ.ย. หรือการพัฒนาตนเองไปสู่การได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

ซึ่งวิสาหกิจชุมชนจำานวนมากยังไม่สมารถพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซ่ึงมีผลต่อ 

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มฯ เป็นต้น

 3. จากการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัด

ศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) ได้แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค 

จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้) ดังนี้

  กลยุทธ์เชิงรุก คือ เป็นการรวมตัวกันระหว่างจุดแข็งและโอกาส (SO)  เพื่อคิดหาแนวทางการ

พัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค โดยใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่สร้างความได้เปรียบจากโอกาส 

ที่เอื้ออำานวย โดยพบว่า กลยุทธ์เชิงรุก คือ แนวทางการพัฒนาการสร้างสังคม (Social : S) 

  กลยุทธ์เชิงป้องกัน เป็นการรวมตัวกันระหว่าง จุดแข็ง และอุปสรรค (ST) โดยการใช้จุดแข็ง 

ของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์ 

เชิงป้องกัน คือ การเรียนรู้ (Learn : L)

  กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับปรุง เป็นการรวมตัวกันระหว่าง จุดอ่อนและโอกาส (WO) เป็นการใช้ 

ความพยายามเพือ่ปรบัปรงุจดุออ่นภายในของวสิาหกจิชมุชนกลุ่มผลิตภณัฑ์ข้าวใหดี้ข้ึน ด้วยการใชป้ระโยชน ์

จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับปรุง คือ การจัดการ (Organize : O)   

  กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการรวมตัวกันระหว่าง จุดอ่อน และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (WT) โดยม ี

จุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภยันตรายที่เกิดขึ้น 

จากภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์เชิงรับ คือ การรวมกลุ่ม (Group : G) 

ผลการตรวจสอบเชิงปริมาณ
 เมื่อนำาไปตรวจสอบเพื่อยืนยันผลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประธานกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว  จำานวน  258  ราย พบว่า เห็นด้วยมากที่สุดทุกกลยุทธ์ โดยเห็นด้วยมากที่สุดอันดับ 1  

คือ กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 เห็นด้วยมากที่สุดอันดับ 2 คือ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ค่าเฉลี่ย 4.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เห็นด้วยมากที่สุดอันดับ 3 กลยุทธ์เชิงรุก  

ค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และเห็นด้วยมากที่สุดอันดับ 4 คือ กลยุทธ์เชิงรับ ค่าเฉลี่ย 4.51  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65  
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การอภิปรายผล
 ผลการศึกษาที่ได้ มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยนำามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้

 1. สภาพการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษา

ทุ่งกุลาร้องไห้

 มีการวางแผนการดำาเนินงานเป็นกระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Kotler, P. &  Gray A.  

(2003, G-5) ; Berkowitz.,et al ( 2000, p. 50 ) ; Boone and Kurtz (1999, G-6)  and  Zikmmund  

and Amico (2001, p. 652)  มีการดำาเนินงาน 5 ขั้นตอน  คือ 1) การวางแผนช่องทางการขายตรงข้าว   

เป็นการทำาความเข้าใจและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก หรือเรียก 

อีกอย่างว่า การวิเคราะห์ SWOT 2) การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิด Churchill  

and Peter (1998, p. 87) โดยระบุว่าในการกำาหนดวัตถุประสงค์จะมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

และสามารถวัดได้ มีความชัดเจน เช่น ยอดขาย ส่วนครองตลาด การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด กำาไรจากยอดขาย  

เป็นต้น และมีการกำาหนดเป้าหมายโดยดูที่วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ได้กำาหนดไว้ โดยเป้าหมายของเราจะต้อง 

ระบุให้ชัดเจนทั้งกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา สอดคล้องกับแนวคิด Winer (2000, pp.46-48) ท่ีมองว่า 

จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าลูกค้าเป็นกลุ่มไหน กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มธุรกิจ 3) การกำาหนดกลยุทธ์ 

การตลาด เป็นแผนการดำาเนินงานที่ กำาหนดเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดที่จะส่งผล 

ให้บรรลุผลสำาเร็จภายในเวลาท่ีกำาหนดไว้ หรือวิธีการทางการตลาดที่คาดว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ทาง 

การตลาด เช่นแผนการดำาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Cravena, Lamp and Crittenden (2002, pp. 6-10) โดยระบุว่า การกำาหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบ

ดว้ย การกำาหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำาแหน่งผลิตภณัฑ ์การสรา้งความสมัพนัธกั์บลกูคา้ การพฒันาและ

แนะนำาผลติภัณฑใ์หม ่โดยกำาหนดเปน็โปรแกรมหรอืกจิกรรมสำาหรบัผลติภณัฑ ์ทีส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์  

4) การปฏิบัติตามแผน  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการที่ได้กำาหนดไว้  5) การควบคุม  เป็นการ

ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานเพื่อพิจารณาคุณภาพให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสามารถดำาเนินงาน 

ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ได้วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  Berkowiz, Eric N., Kerin, Roger  

A., Hartley, Steven W., and Rudelius, William. (2000, p.50) ได้ระบุไว้ว่า การควบคุมเป็นการควบคุม 

กำากับเพื่อรักษาโปรแกรมการตลาดให้ดำาเนินไปในทิศทางที่ได้กำาหนดไว้ 

 2. ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคจังหวัด

ศรีสะเกษ กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้

  ปัญหาด้านการตลาด พบว่า ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการตลาด ใช้การ

ผลิตนำาการตลาด ไม่เข้าใจความต้องการของตลาด หาตลาดไม่ได้ ขาดตลาดรองรับที่แน่นอน ส่วนรายด้าน

ผลติภณัฑ์ พบวา่ ไมเ่กดิการสรา้งตราผลิตภณัฑห์รอืการออกแบบบรรจภุณัฑข์องกลุม่เอง เนือ่งจากมตีน้ทนุ

การค่อนข้างสูง ช่องทางการขาย และการขยายตลาด พบว่า มีช่องทางการขายที่จำากัด ส่วนมากจะอาศัย 

การขายตรงให้กับโรงสี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ ขาดแหล่งจำาหน่ายสินค้า คือไม่มีสถานที ่

ในการจัดจำาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ขาดเครือข่ายในการจำาหน่ายสินค้า ในการเชื่อมโยงจุดจำาหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ในส่วนต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายยิ่งขึ้น และ 

นอกจากนี้ยังขาดผู้นำาท่ีจะรวบรวมสินค้าไปจัดจำาหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และการขาดความรู้ในการ

ทำาการตลาดต่างประเทศ ส่วนราคา พบว่า ราคาจึงถูกกำาหนดจากราคากลาง ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทน 

ที่ค่อนข้างตำ่า เนื่องจากช่องทางการขายจะเป็นลักษณะการขายตรงให้กับโรงสีโดยส่วนใหญ่ สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ศรินทร์ ขันติวัฒนกุล (2558, หน้า 69) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาด

ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในเขตจตุจักรเพ่ือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วพบว่า ปัญหาและอุปสรรค 

ในการดำาเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมีปัญหามาก

  ปัญหาด้านบัญชีและการเงิน พบว่า ยังไม่มีระบบบัญชีที่ดี เนื่องจากไม่มีความรู้และไม่เข้าใจ

หลักในการทำาบัญชีที่ดี ไม่มีการจำาแนกแยกแยะระบบบัญชีของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละวิสาหกิจท่ีชัดเจน  

ส่งผลให้เงินปะปนกันซึ่งทำาให้ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่า รายได้ หรือรายจ่ายมาจากผลิตภัณฑ์ใดส่วนไหน  

นอกจากนี้ยังขาดเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากิจกรรม ต่าง ๆ ภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์ (2556) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานของ 

วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  

ปัญหาด้านบัญชีและการเงิน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะต่างๆ 

  ปัญหาด้านการผลิตสินค้า พบว่า กระบวนการผลิตของสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นข้าวท่ี 

เกษตรกรหรือสมาชิกในกลุ่มนำาข้าวเปลือกในท้องที่มาผ่านกระบวนการสีเป็นข้าวสารและนำาไปบรรจุถุง 

ซึ่งยังไม่ได้คุณภาพเพียงพอ และยังไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อให้ได้ อ.ย.  

เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องการขอรับใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ไม่สอดคล้องกับ เกษตรศาสตร์, 

มหาวิทยาลัย (2558, หน้า 136-137) ศึกษาโครงการศึกษาการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวและตราสินค้าเพ่ือ 

เข้าสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2) พบว่า การผลิตข้าว 

ให้ได้คุณภาพได้มาตรฐาน ชาวนาจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการผลิต 

ทีเ่หมาะสม และการบรหิารจดัการทีด่ ีโดย (1) เพือ่ให้เปน็ไปตาม Standard Quality ชาวนาต้องลดการใช้

ปัจจัยการผลิตที่ฟุ่มเฟือย เป็นไปตามข้อกำาหนด Pre-GAP เพื่อให้ได้เครื่องหมายรับรอง สินค้าขององค์การ

อาหารและยา (2) เพื่อให้เป็นไปตาม Premium Quality ชาวนาต้องละเว้นการใช้สารเคมี เป็นไปตาม  

มาตราฐาน GAP GMP เพื่อให้ได้ เครื่องหมายรับรองสินค้าของเครื่องหมาย Q (3) Luxury Quality ชาวนา

ต้องเลิกใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี เป็นไปตามมาตรฐานข้าว GI ข้าว อินทรีย์ เพื่อให้เป็นไปตาม เครื่องหมาย

รับรองสินค้าของ GI อินทรีย์ และ GI ยุโรป 

  ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จำานวนมากไม่ค่อย 

ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำาเนินการ เช่น การสร้างเว็บไซต์ เพ่ือการส่ือสารและประชาสัมพันธ์  

และการขยายช่องทางการขายตรงข้าว หรือไม่มีการใช้ระบบโปรแกรมทางด้านบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ 

ทำางาน ซึ่งบางกลุ่มได้รับการสนับสนุนและผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมมาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถทำาได้  

ก็ยังใช้ระบบการลงบัญชีแบบเดิมอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์  

(2556) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า  
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ส่วนปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทางนิเวศวิทยา เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงาน  

ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านบัญช ี

และการเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์

และปัญหาต้นทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นหน่วยงานสำาคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  

การสนับสนุนด้านการตลาด และการกำาหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า ในด้านการบริหารจัดการโดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องคน  

การเงิน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นหลัก พบว่า คนหรือสมาชิก ขาดความรู้ความสามารถ 

หรือทักษะในการบริการจัดการเกี่ยวกับช่องทางการขาย ซึ่งไม่ได้มีการวางแผนหรือวิเคราะห์ตลาด ไม่มี 

กฎระเบียบชัดเจน ไม่มีการแบ่งหน้าท่ี ไม่มีการตรวจสอบการทำางาน ขาดการฝึกฝนและถ่ายทอดพัฒนา 

ทักษะในการทำางาน ขาดความรู้และทักษะในเรื่องการคำานวณต้นทุน กำาไร เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังพบว่ายังขาดแคลนเงิน หรืองบประมาณในการบริหารจัดการในกลุ่มซ่ึงก็ส่งผลต่อการ 

จัดหาวัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาช่องทางการขายตรง 

ของกลุ่มฯ ไม่สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2559, หน้า 136-137) ศึกษาโครงการศึกษา 

การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวและตราสินค้าเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศของกลุ่ม 

จังหวัดภาคกลางตอนบน (2) พบว่า การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพได้มาตรฐาน ชาวนาจะต้องใช้ปัจจัยการผลิต 

ที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่ดี

 3. แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณี

ศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) ที่เหมาะสม มีประเด็นที่นำามาอภิปราย ได้ดังนี้

  1) การพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษา 

ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่เป็นผู้ประสบความสำาเร็จ และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นนั้น ต้องมีการวางแผนการ 

ดำาเนินงานเป็นกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Armstrong and Kotler (2003, G-5) ; Berkowitz., 

et al ( 2000, p. 50) มีการดำาเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนช่องทางการขายตรงข้าว เป็นการ 

ทำาความเข้าใจและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก หรือเรียกอีก 

อย่างว่า การวิเคราะห์ SWOT  2) การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิด Churchill 

and Peter (1998, p. 87) โดยระบุว่าในการกำาหนดวัตถุประสงค์จะมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

และสามารถวัดได้ มีความชัดเจน เช่น ยอดขาย ส่วนครองตลาด การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด กำาไรจากยอดขาย   

เป็นต้น และมีการกำาหนดเป้าหมายโดยดูที่วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ได้กำาหนดไว้ โดยเป้าหมายของเราจะต้อง 

ระบุให้ชัดเจนทั้งกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา สอดคล้องกับแนวคิด Winer (2000, pp.46-48) ท่ีมองว่า 

จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าลูกค้าเป็นกลุ่มไหน กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มธุรกิจ 3) การกำาหนดกลยุทธ์การ 

ตลาด เป็นแผนการดำาเนินงานที่ กำาหนดเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดที่จะส่งผล 

ให้บรรลุผลสำาเร็จภายในเวลาท่ีกำาหนดไว้  หรือวิธีการทางการตลาดที่คาดว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการ

ตลาด เช่นแผนการดำาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
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Cravena, Lamp and Crittenden (2002, pp. 6-10) โดยระบุว่า การกำาหนดกลยุทธ์การตลาด  

ประกอบด้วย การกำาหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

การพัฒนาและแนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยกำาหนดเป็นโปรแกรมหรือกิจกรรมสำาหรับผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์  4) การปฏิบัติตามแผน  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการที่ได้กำาหนดไว้   

5) การควบคุม  เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานเพื่อพิจารณาคุณภาพให้เกิดความมั่นใจ

ได้ว่าสามารถดำาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ได้วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Berkowiz,  

Eric N., Kerin, Roger A., Hartley, Steven W., and Rudelius, William. (2000, p.50) ได้ระบุไว้ว่า  

การควบคุมเป็นการเป็นการควบคุมกำากับเพื่อรักษาโปรแกรมการตลาดให้ดำาเนินไปในทิศทางที่ได้กำาหนดไว้

  จากการสังเคราะห์การพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ  

กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัด

ศรีสะเกษ กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้  ดังนี้ 

  1. กลยุทธ์เชิงรุก คือ เป็นการรวมตัวกันระหว่างจุดแข็งและโอกาส (SO)  เพื่อคิดหาแนวทาง 

การพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่สร้างความได้เปรียบจากโอกาส 

ที่เอื้ออำานวย โดยพบว่า กลยุทธ์เชิงรุกเป็นแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค  

จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ คือ แนวทางการพัฒนาการสร้างสังคม (Social : S) ที่เป็น 

แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขต 

ทุ่งกุลาร้องไห้) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เข้าสู่ตลาด 

 การออกงานแสดงสินค้ากับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของสำานัก 

กรรมาธิการ ๑ (2560) พบว่า ในการแก้ปัญหาข้าวของประเทศไทยให้เกิดผลสำาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

และอย่างยั่งยืน โดยเร่ิมตั้งแต่ การปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

บุคลากรท่ีมีส่วนสำาคัญในการนำาแนวนโยบายไปปฏิบัติให้อยู่ในกรอบทิศทางเดียวกัน ด้วยอาชีพชาวนานี้ 

ก็มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจไม่มากนัก ดังนั้นจึงต้องอาศัยการส่งเสริมจากภาครัฐให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึง  

โอกาส แหล่งข้อมูล ปัจจัยการผลิต และองค์ความรู้ที่สำาคัญด้วยวิธีการที่เหมาะสมและยั่งยืน ส่วนการ 

สร้างสตอรี่หรือเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ข้าวผ่านโซเชียลมีเดีย และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลิณี  ศรีไมตรี และนิภา  ขุณหภิญโญกุล (2559, หน้า 7) ได้ศึกษาการพัฒนา 

ช่องทางการตลาดหวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม พบว่า การปรับปรุง 

เว็ปไซต์ให้แสดงภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ รางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวด้วยหม้อหุงข้าว

ไฟฟ้า รวมไปถึงกิจกรรมของกลุ่มข้อความที่สื่อสารถึงวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม ตำาบลหนองขอน 

จังหวัดอุบลราชธานีลและคลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น คลิปรายการโทรทัศน์ที่เคยมาถ่ายทำา  

คลิปการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า คลิปวิธีการใช้หวดนึ่งข้าว เป็นต้น และการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวที่มี 

ความโดดเด่นเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นิศานาถ บุญโย (2548) ได้ศึกษา ปัญหาการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายข้าวสาร กรณีศึกษา บริษัท โรงสีข้าว
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สวนดุสิต จำากัด พบว่า บริษัทจะต้องใช้กลยุทธ์การแย่งชิงส่วนตลาด มาดำาเนินการก่อนในระยะส้ันเพ่ือให้ 

ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และทางบริษัทต้องสื่อถึงจุดแข็งขององค์กร โดยการนำาเสนอผลิตภัณฑ ์

ของเรา คือ ข้าวบรรจุถุง ซึ่งจำาหน่ายภายใต้ตราสินค้า “สวนดุสิต” ซึ่งจะทำาให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจใน 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทระดับหนึ่ง เป็นต้น และการขยายกลุ่มตลาดในกลุ่ม Modern Trade สอดคล้องกับ 

คำากล่าวของ กิตติ สิงห์คำา (2559) พบว่า ปัญหาช่วงแรกของการทำาข้าวคุณภาพก็คือ ทำาแล้วขายไม่ได้  

เข้าไม่ถึงคนกิน แต่เมื่อ ธกส. และเทสโก้ โลตัส เข้ามาช่วยในเรื่องการตลาด ทำาให้สินค้าดี ๆ ไปสู่ผู้บริโภค 

ได้มากขึ้น ชาวนาที่เคยทำาแบบเดิม ๆ ก็หันมาในใจมากขึ้นเพราะขายได้ราคา แทนที่จะได้ราคาตันละไม่ถึง 

หมื่นบาทในปัจจุบันก็ได้ ราคา 20,000 บาทต่อตัน สองเท่าตัว ทำาให้เกิดแรงจูงใจและเป็นกำาลังใจให้ชาวนา 

ได้เป็นอย่างดี 

  2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน เป็นการรวมตัวกันระหว่าง จุดแข็ง และอุปสรรค (ST) โดยการใช้จุดแข็ง 

ของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์เชิง

ป้องกัน เป็นแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษา

ทุ่งกุลาร้องไห้ คือ การเรียนรู้ (Learn : L) เป็นการส่งเสริมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะและถ่ายทอดความรู้ให ้

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างต่อเน่ือง , ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนกลยุทธ์ช่องทางการขายเป็น  

Modern Trade , จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยเลือกสรรภูมิปัญญาหรือปราชญ์ 

ชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น , มีการจัดการความรู้ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว, สนับสนุน 

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้และบุคลากรที่มีความชำานาญให้เพียงพอและมีความสมำ่าเสมอ  

และส่งเสริมข้อมูลทางการค้า เช่น กฏระเบียบ ข้อได้เปรียบเสียเปรียบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์ข้าว กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ การเรียนรู้ (Learn : L) เป็นแนวทางการพัฒนาช่องทางการขาย

ตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) คือ ศึกษาความต้องการ

ของผู้บริโภคตลอดจนกลยุทธ์ช่องทางการขายเป็น Modern Trade และมีระบบการจัดการความรู้ระหว่าง 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2009, pp  

24-25) พบว่า การตลาดเป็นหัวใจสำาคัญของธุรกิจ ด้วยการบริหารการตลาดที่ดี มีการดำาเนินงานด้าน 

กลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบของการตลาดที่สำาคัญที่ส่งผลให้กลยุทธ์การตลาด

ประสบความสำาร็จ ก็คือ การวิเคราะห์ความจำาเป็น ความต้องการและความต้องการซื้อ โดยธุรกิจนำาเสนอ 

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิด 

การแลกเปล่ียนและมีการติดต่อธุรกิจ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลุกค้าและสร้างเครือข่ายตลาด 

และระบบตลาด นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นมรดกหรือ 

ภูมิปัญญาที่มีอยู่ไม่ให้หายไปจากท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 

วิถีชุมชนโดยเลือกสรรภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา

ทักษะความรู้และบุคลากรที่มีความชำานาญให้เพียงพอและมีความสมำ่าเสมอ และส่งเสริมข้อมูลทางการค้า  

เช่น กฏระเบียบ ข้อได้เปรียบเสียเปรียบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ จีระ กาญจนภักดิ์ และพนอจิต เหล่าพูลสุข (2541) ได้นำาเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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โดยวิธีการพัฒนาชุมชนซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านเงินทุน ซึ่งทุนในที่นี้หมายถึง คน 
ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต ฯลฯ มีวิธีการพัฒนาเงินทุนด้วยการจัดทำา 
ข้อมูลแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนทุนแก่กลุ่มกิจกรรม และชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ หรือขยายกิจการเชิงธุรกิจ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหาร/การจัดการ แก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการระดมและพัฒนา 
เงินทุน เป็นต้น ส่วนด้านการผลิต ผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ใช้ทุนน้อย ผลิตได้มาก  
มีคุณภาพ เป็นต้น ส่วนด้านการตลาด ศึกษาตลาด ด้วยการค้นหาความต้องการและความพอใจของผู้บริโภค  
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ การผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  ทั้งด้านรูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ  
ประโยชน์ ความนิยม ราคา ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา เพื่อช่วยในการตัดสินใจผลิต และลด
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนในการลงทุน เป็นต้น และการบริหารจัดการ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถบริหารจัดการกิจกรรมของกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถดำาเนินการได้ถูกทิศทาง ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถดำาเนินกิจการได้ด้วยตนเอง  
และสำาหรับแนวทาง ในการพัฒนาผู้บริหารและการจัดการ มีวิธีการดังนี้ 1) การฝึกอบรม สัมมนา ประชุม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการและ การบริหาร ศึกษาดูงาน การบริหารทุน การผลิต การตลาด  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพประเภทเดียวกัน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และประสานให้ 
เอกชนมีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบการ นอกจากนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ และคณะกรรมการควรต้องรู้เรื่อง 
การบริหารจัดการให้สามารถบริหารจัดการเป็น และมีประสิทธิภาพ ให้รู้จักแหล่งเงินทุนและการบริหารทุน  
ให้รู้จักพึ่งตนเอง สามารถผลิตให้มีคุณภาพ ให้รู้จักแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก 2) การสร้างองค์กร 
ให้เข้มแข็ง องค์กรที่เข้มแข็งเป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ มีความสามัคคี มีความเป็นผู้นำา  
พึ่งตนเอง รู้จักหน้าที่ มองการณ์ไกล และมีระเบียบวินัย มีการพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ สามารถ 
บริหารจัดการได้ 3) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนา 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มให้บริหารกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ 
ผลิตและการตลาด ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่ายตามพื้นที่ ตามกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารระหว่างกลุ่ม 5) การจัดหาและบริหารวัสดุในการจัดหาและบริหารวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จัก 
เลือกและจัดหาวัสดุ มีทักษะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานและการบำารุงรักษา และสามารถทำาได้ 
โดยฝึกอบรมผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
  3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับปรุง เป็นการรวมตัวกันระหว่าง จุดอ่อนและโอกาส (WO) เป็นการ 
ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวให้ดีขึ้นด้วยการใช้ 
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับปรุง เป็นแนวทางการพัฒนา
ช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ คือ การจัดการ 
(Organize : O) เป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีมาตรฐานเดียวกัน, ส่งเสริมความรู้และทักษะ 
ด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ, ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และตราสินค้า, ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ เช่น ทักษะการผลิต  
ทักษะด้านการตลาด ทักษะการจัดแสดงสินค้า ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น,สร้าง Brand online   

ผ่าน Social Branding เป็นต้น 
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 กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับปรุง คือ การจัดการ (Organize : O) เป็นแนวทางการพัฒนาช่องทางการ

ขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) คือ ส่งเสริมการพัฒนา

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวในราคาที่ยุติธรรม ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไม่เป็น

อันตรายต่อผู้ผลิตและสังคม ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญญลักษณ์ให้มีความหลากหลาย และไม่ทำาลาย

สังคม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เช่น ทักษะการผลิต ทักษะด้าน 

การตลาด ทักษะการจัดแสดงสินค้า ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมให้มีการสร้าง Brand  

online ผ่าน Social Branding สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระ กาญจนภักด์ิ และพนอจิต เหล่าพูลสุข  

(2541) ได้นำาเสนอเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้าน การผลิต มีวิธีการดังนี้ (1) ปรับปรุงคุณภาพ 

และเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด (2) พัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ตาม 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม (3) สนับสนุนให้นำาเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการผลิต (4) จัดทำาเอกสารข้อมูล 

เผยแพร่ด้านแหล่งทุน การพัฒนาอาชีพ เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพ (5) สนับสนุนข่าวสารการผลิต 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น

  4. กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการรวมตัวกันระหว่าง จุดอ่อน และอุปสรรคหรืออภัยคุกคาม (WT)  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภยันตรายที่เกิดขึ้น 

จากภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์เชิงรับ เป็นแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค  

จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว คือ การรวมกลุ่ม (Group  

: G) เป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมให้

เกิดการสร้างระบบการจัดการความรู้จากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมการศึกษา 

ดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

เป็นต้น กลยุทธ์เชิงรับ คือ การรวมกลุ่ม (Group : G) เป็นแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจาก

ชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาเขตทุ่งกุลาร้องไห้) คือ การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม 

ให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว สอดคล้องกับแนวคิด Porter (1990, pp. 3-32) พบว่า 

การสร้างสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันกับระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำาหน่ายจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ส่งเสริมให้เกิดการ

สร้างระบบการจัดการความรู้จากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว สอดคล้องกับแนวความคิด 

ของ Kotler and Keller (2009, pp24-25) พบว่า องค์ประกอบท่ีสำาคัญท่ีทำาให้การพัฒนาช่องทางการ 

ขายตรงที่จะประสบความสำาเร็จนั้น ต้องมีการแลกเปลี่ยนและติดต่อธุรกิจ และต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

กับลูกค้า และการส่งเสริมการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ จีระ กาญจนภักดิ์ และพนอจิต เหล่าพูลสุข (2541) ได้นำาเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

ด้านการบริหารจัดการ โดยแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารและการจัดการ มีวิธีการดังนี้ คือ การฝึกอบรม 

สัมมนา ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการและ การบริหาร ศึกษาดูงาน การบริหารทุน การผลิต  

การตลาด แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพประเภทเดียวกัน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และ 

ประสานให้เอกชนมีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบการ นอกจากนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ และคณะกรรมการควร
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ต้องรู้เรื่องการบริหารจัดการให้สามารถบริหารจัดการเป็น และมีประสิทธิภาพ ให้รู้จักแหล่งเงินทุนและการ

บริหารทุน ให้รู้จักพึ่งตนเอง สามารถผลิตให้มีคุณภาพ ให้รู้จักแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

 ผลการวิจัยครั้งนี้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจท่ัวไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงาน 

ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยนำาเสนอ ข้อเสนอแนะสำาคัญ ๆ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ประโยชน์

  ผลท่ีได้จากการวิจัย สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ท้ังในระดับกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชน ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ โดยวิสาหกิจชุมชนสามารถตรวจสอบ แนวทางการ 

พัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว จากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ ได้ด้วย

ตนเอง ในระดับองค์กรและในระดับประเทศ สามารถนำาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้ในการอ้างอิงเพื่อวางแผน 

ในการพัฒนาการดำาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคต หรือนำาข้อมูลไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางการ 

พัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ  

กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปให้มีการวิจัย 

ดังนี้

  1. ควรศึกษา แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ประเภทอื่น โดยอาจศึกษาด้วยการจัดแบ่งกลุ่มตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 

  2. ควรศึกษา การพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของธุรกิจ 

  3. ควรศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในต่างประเทศในเร่ือง  

การพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ข้าวในประเทศไทยให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการให้บริการของห้องสมุดสาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดสาขา 

วิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3) พัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี และ 4) ประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดแบบ 3 ดี และกลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจำานวน 172 คน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยศึกษาบริบทของ 

ห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาของห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา ศึกษาความต้องการ 

ของผู้ใช้บริการห้องสมุด ศึกษาการพัฒนาห้องสมุดแบบ 3 ดี จากเอกสาร บันทึกสถิติการเข้าใช้บริการ 

ห้องสมุด ประชุมกลุ่ม และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด และเริ่มพัฒนา 

ตามรูปแบบ 3 ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

และประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะหลังการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. มีสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่า สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษามีปริมาณมาก ความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการสนทนากลุ่มของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และ

คณะกรรมการ ไดข้อ้ตกลงเปน็มติวา่ ควรจะพฒันาหอ้งสมดุสาขาวชิาสงัคมศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั

และได้มาตรฐาน โดยนำาหลักวิธีการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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 2. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานนั้นควรใช้วิธีการ 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษา มีหนังสือและสื่อการ 

เรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหนังสือและส่ือประกอบการเรียนการสอนอย่าง 

พอเพียง การจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีชีวิต มีผลทำาให้นักศึกษาอยากเข้าไปใช้บริการเพราะมีการจัด 

ตกแต่งให้ทันสมัย สวยงาม อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักศึกษา 

ที่เป็นเวร คอยให้คำาปรึกษาแนะนำา ค้นหาหนังสืออย่างเป็นกันเอง มีบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า 

 3. ผลการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายกิจกรรม พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 4 กิจกรรม เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมที่ 7 อ่านสุขสันต์

วันสบาย ๆ ( X = 4.70) กิจกรรมที่ 4 แข่งขันเปิดพจนานุกรม สารานุกรม ( X = 4.60) กิจกรรมที่ 5  

แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด ( X = 4.60) และกิจกรรมที่ 6 สุดยอดนักอ่าน ( X = 4.60) อยู่ในระดับดี 4 กิจกรรม  

เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ กิจกรรมท่ี 2 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ( X = 4.50) กิจกรรมที่ 8 ประกวด 

คำาขวัญเกี่ยวกับการอ่าน ( X = 4.50) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การใช้ห้องสมุด ( X = 4.30) และ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ ( X = 4.10) 

 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ ตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.46) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยทั้งนี้ ด้านบรรณารักษ์และกิจกรรม  

( X = 3.48) ด้านบรรยากาศและสถานที่ ( X = 3,45) และ ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ( X = 3.44)

คำาสำาคัญ : ห้องสมุด, การพัฒนาห้องสมุด, สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ABSTRACT

 This purposes of this research were to : 1) study the library states and service 

problems of The library in Social Studies Programe, Faculty of Education, Sisaket Rajabhat  

University; 2) study the guidance for the library development 3. develop the library under  

the Good Media, Good Environment and Good Service;: 3) Gs, and 4) compare the clients'  

behavior for using the library before and after the development, and clients' satisfaction  

assessment. The sample of the research consisted of 172 schools administrator, teachers,  

staffs and Bachelor Degrees students, Academic year of 2010. The sample used Purposive  

Sampling. The data were collected by a pre and post clients statistics record, a structured  

interview form, and the clients' satisfaction and suggestion from. The data were analyzed  

by study the library state and service problems, study the clients' need, study the 3 Gs  

from the clients' statistics, group discussion, structured interview for arranging the library  



93วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

development and began development followed the 3 Gs , reading promotion activities, 

reading promotion activities participants' satisfaction assessment, and study the clients'  

suggestions toward the library services after the developed 3 Gs library and presented 

withdelineation. The research statistics used mean, percentage, and standard deviation. 

 The results found that: 

  1. The study result for the library's state, problems and the guidance for  

development found that there were many students used the library as the library  

statisticsrecords, their satisfaction was moderated. The group discussion between the  

researcher, researcher assistants, librarians, and library committees agreement said that  

the library should be developed as the efficiency, modem, and standard library by using 

the 3 Gss. 

  2. The reading promotion activities, and the reading behavior promotion  

activities should be arranged for the students at the efficiency, modern, and standard 3 Gs  

library, all subject areas text books, modern multimedia should be supplied, and enough  

for learning and teaching, the library' atmosphere should be the lively library such as  

a modern decoration, comfortable, and convenience services for motivation the students  

to use the library, the librarian should be provided for friendly guiding, advice and assist 

the clients for retrieve. 

  3. The overall for all activities was at good level ( X = 4.49). When it considered  

in individual aspect, found that there were 4 activities were at very good level, ranged from  

the highest to the lowest mean score: Activity 7; Happy reading in a happy day, ( X = 4.70), 

Activity 4; Dictionary and encyclopedia retrieve contest ( X = 4.60), Activity 5 Library Fan 

Club ( X = 4.60), and Activity 6; Reading Champion ( X = 4.60). There were 4activities were  

as good level, ranged from the highest to the lowest mean score: Activity 2; Caravan  

Library(  X = 4.50), Activity 8; Reading Poet Contest ( X = 4.50), Activity 1,Library guidance 

activity (  X = 4.30), and Activity 3; Telling story from a book ( X = 4.10), Activity 1,  

  4. The overall aspect for clients' satisfaction toward the library services after 

development as the 3 Gs was at high level ( X = 3.46). When it consider in individual  

aspect found that, there were 3 aspects were at high level, ranged from the highest to the  

lowestmean score: the librarian and activities aspect ( X = 3.48), location and atmosphere  

aspect  ( X = 3.45), and text book and learning multimedia aspect ( X = 3.44)

Keywords : Library, The Development of The Library Social Studies Programe, 

  Faculty of Education, Sisaket Rajhabhat University
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1. บทนำา
 การจัดการศึกษาท้ังภาคบังคับและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) รวมทั้งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา (5 ปี) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุขรวมถึงเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560, 2560: 6; และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (5 ปี) , 2557: 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในหน่วยงานหลักในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือมาดำาเนินการจัดการศึกษาระดับนี้ จะต้อง 

จัดการศึกษาเพื่อเตรียมตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนต่อไป  

เพื่อให้พร้อมที่จะดำารงตนอยู่ในสังคมและโลกอนาคตได้อย่างมีความสุข ประกอบกับนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการปี 2561 กำาหนดเป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอนได้ให้ความสำาคัญกับการ “ปรับการเรียน  

เปลี่ยนการสอน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561: 5)

 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม  

และมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนั้น วิธีจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ เป็นวิธีหนึ่งของ 

ผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว (สำานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดอุดรธานี, 2553: 56; และสำานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี,  

2552: 15) ห้องสมุดจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความสำาคัญในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นรากฐาน 

ของการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุดที่ดีและเป็นห้องสมุดที่สร้างสรรค์ขึ้น 

ให้เป็นมิติเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีส่ือและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อ

เน่ืองหลากหลายรูปแบบ มีระบบการให้บริการที่อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และเป็นสถานท่ีสำาหรับใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ท้ังความรู้และบันเทิง เป็นแหล่งสำาหรับสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่าน 

อย่างยั่งยืน (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542: 49) สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาด้วยบรรยากาศที่มี 

ชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีบริการ 

และกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กาญจนา ชมภูพื้น, 2549: 5)

 การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การวิจัย ประเด็นคือ ประเด็นการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ตลอดจน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่ือง การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวีชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ  

ในกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงสภาพปัญหาของ 

ท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอนเป็นการวิจัยท่ีต้องการให้นักศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2549: 19) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีคุณลักษณะ 
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นิสัยรักการอ่านและฝ่าหาความรู้อยู่เสมอรวมทั้งให้มีนิสัยและรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  

ห้องสมุดจึงเป็นสถานที่สำาหรับให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง แต่ในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน เพือ่ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์จากการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ประโยชนจ์ากหอ้งสมดุอยา่ง

สมำ่าเสมอ โดยการมอบหมายงานที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาคำาตอบจะทำาให้นักศึกษามีทักษะในการแก้

ปัญหา คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการอ่าน อาศัยประสบการณ์เป็นสำาคัญ คือนักศึกษา

ต้องทำาเอง ประสบเอง ทดลองเอง ค้นหาความจริงด้วยตนเอง รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมด้วย

เหตุผล มีการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ (เฉลียว พันธุ์สีดา, 2539: 41) และในการค้นคว้านั้นไม่จำาเป็น

ตอ้งอยูใ่นหนงัสอืตำาราเรยีนหรือทีอ่าจารยบ์อกเทา่นัน้ แตท่กุส่ิงทกุอยา่งรอบขา้งจะชว่ยในการศกึษาคน้ควา้

ของนักศึกษาทั้งสิ้น (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, 2562: ออนไลน์) แหล่งที่นักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

ได้อย่างกว้างขวางใกล้ตัวที่สุด คือ  ห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ (ห้องสมุด 7 ชีวิต กับนโยบาย ห้องสมุด 3D, 2562: ออนไลน์)

 ห้องสมุดมีบทบาทเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 5 ประการ คือ ด้านการศึกษา (Education) ด้านการ 

ค้นคว้าวิจัย (Research) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) ด้านความจรรโลงใจ (Inspiration) และด้าน

นันทนาการ (Recreation) (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542: 47) และห้องสมุดแต่ละประเภทก็มีบทบาท 

เฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งบทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดย 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นห้องสมุดในสังกัดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย  

วิทยาลัย สถาบัน หรืออื่นๆ โดยมุ่งให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันการศึกษา 

นั้นเป็นสำาคัญ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งเน้นความ 

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเปิดสอน ส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

ทางวิชาการ สารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศที่ส่งเสริม 

ความสนใจใคร่รู้ สติปัญญาและนันทนาการ สารสนเทศที่ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ สารสนเทศ 

ที่ทำาให้ดำารงชีวิตอย่างมีความสุข รวมถึงสารสนเทศที่ผลิตและเผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษา (ชลลดา  

พงศ์พัฒนโยธิน, 2555: 17-26)

 ดังนั้น จึงอาจสรุปบทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริม 

การเรียนการสอนตามหลักสูตร ด้านการส่งเสริมการวิจัย ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการ 

วิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและด้านการส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 ผู้วิจัยคิดว่า เราจะทำาอย่างไรให้ห้องสมุดของเรามีชีวิต ที่สำาคัญผู้สร้างและควบคุมต้องมีความคิด 

สร้างสรรค์ ต้องคิดนอกกรอบ เรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดได้ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีทรัพยากรที่ 

หลากหลายให้ผู้ใช้เลือกใช้ตามความสนใจ และต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัย ห้องสมุด  

ต้องใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

ตามวัตถุประสงค์ให้มากท่ีสุด การมีบริการท่ีหลากหลาย มีวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ควรพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย มีการเพิ่มเสริมศักยภาพของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ที่สำาคัญมากๆ คือ 
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กิจกรรมของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดไม่หยุดนิ่ง กิจกรรมห้องสมุดเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความมีชีวิตชีวา  

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามความสนใจ เช่น การจัดบอร์ดที่มีแผนการเปลี่ยนบอร์ดประจำา 

ทุกเดือน ไม่ใช่ทุกปี และบอร์ดนั้นควรมีเนื้อหาเป็นปัจจุบันให้มาก หรือแนะนำาความรู้ใหม่ๆ การเล่านิทาน 

การทำาเอกสารแผ่นพับ การแข่งขันการยืมหนังสือ การจัดแสดงหนังสือที่มีผู้ยืมมากที่สุด การมีส่วนร่วมของ

ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำารวจความคิดเห็น รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการ และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ 

ห้องสมุดด้วย เช่น การสำารวจความพึงพอใจ การศึกษาความคิดเห็นในการจัดอยากจะสร้างและพัฒนา 

ห้องสมุดมีชีวิตประจำาสาขาของตนเองขึ้น

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ” ยังไม่พบงานศึกษาในเรื่องดังกล่าวโดยตรง แต่พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ งานของเอมอร  

นรเดชานันท์ (2536: 92-93) ซึ่งได้ศึกษา “การใช้ห้องสมุดโรงเรียนของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ให้ข้อเสนอแนะทั่วไปว่าผู้บริหารโรงเรียนและและผู้บริหารระดับสูงนั้น  

ควรให้ความสำาคัญแก่ห้องสมุดในฐานะเป็นแหล่งการค้นคว้า โดยสนับสนุนด้วยการหาหนังสือที่เหมาะสม  

รวมทั้งสนับสนุนจัดให้มีห้องสมุดให้เหมาะสม เช่น การจัดหาสถานที่กว้างขวางเพียงพอกับนักศึกษา  

งานของวันเพ็ญ พิชญวศิน (2540: 42) ได้ทำาการวิจัยเร่ือง “การใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอนใน 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่” ผลการวิจัยพบว่า การดำาเนินงาน 

ห้องสมุด ผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาท่ีอยู่เวรดำาเนินงานตามแผนโดยอาจารย์มีส่วนร่วมในการ 

จัดกิจกรรมและนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมใช้ห้องสมุด อาจารย์เป็นผู้จัดทำาแผนการสอน 

กำาหนดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าโดยประสานงานกับนักศึกษาที่อยู่เวร 

งานของสุชาดา คุณชมพู (2542: 19) ได้ทำาการศึกษาเร่ือง “การจัดห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนการสอน 

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานประถมศึกษาจังหวัดลำาพูน” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัด 

ห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาในงานบริการและการจัดกิจกรรม คือห้องสมุด 

จะเปิดบริการทุกวันทำาการเปิดโอกาสให้บุคคลท้ังในและนอกโรงเรียนเข้าใจบริการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่ 

น่าสนใจ เหมาะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องสมุดโรงเรียน งานของ 

วีระวรรณ วรรณโท. (2545: 11) ได้เสนอ “แนวคิดในการจัดห้องสมุดโรงเรียนในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต” ไว้  

กล่าวคือ การสร้างห้องสมุดท่ีมีชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา ผู้ใช้บริการมีความรู้สึก 

อบอุ่นสบายใจ มีความสุขเมื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด มีหนังสือดีและทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ไม่ตายตั้งแต่วันที่สร้าง มีกิจกรรมอันหลากหลาย และที่สำาคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้รักการอ่านและการเรียนรู ้

อย่างจริงจังต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) โดยการทำา 

ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตนั้น จะต้องรู้สภาพตัวเองเกี่ยวกับ ขนาด งบประมาณ และบุคลากรท่ี 

รับผิดชอบส่งเสริมให้คนมาใช้บริการมากขึ้น และต้องให้เขามีความพอใจเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและ 

ห้องสมุดตามสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นำามาเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในระดับสาขา  

ได้แก่ งานวิจัยของ ธีรพงศ์ สงผัด และสุกัญญา ไชยพิมพ์ (2556) งานของเริงใจ เขียวอ่อน และวัลลภา โสดา  
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(2556) งานของนริสรา ลอยฟ้า (2559) งานของวรรณิดา ดวงมณี และอนุกูล เสียงหวาน (2556)  

งานของสายยน มาตบุรม (2554)  งานของอภิชัย ดาวดึงษ์ (2554)  และงานของณภาภัช วงศ์เศษ  

และสุนีย์ หุยวัน (2556) เป็นต้น

 ดังน้ัน ในการเขียนงานวิจัย ผู้วิจัยได้อาศัยงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางที่จะศึกษาและ 

อภิปรายผลในเรื่องราวของการ“การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ”ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การให้บริการของห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 2. พัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามแนวทาง 

การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดแบบ 3 ดี

ขอบเขตของการวิจัย
 1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร  

และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ได้มาโดยการสุ่มจากนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ประกอบด้วย 

  1.1 ผู้บริหารคณะฯ

  1.2 อาจารย์ผู้สอน จำานวน 16 คน

  1.3 บุคลากร จำานวน 2 คน

  1.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา จำานวน 154 คน

   1.4.1 นักศึกษาระดับปี 1 จำานวน 30 คน

   1.4.2 นักศึกษาระดับปี 2 จำานวน 26 คน

   1.4.3 นักศึกษาระดับปี 3 จำานวน 33 คน

   1.4.4 นักศึกษาระดับปี 4 จำานวน 31 คน

   1.4.5 นักศึกษาระดับปี 5 จำานวน 18 คน

   1.4.6 บัณฑิต จำานวน 16 คน

       รวม 172 คน

 2. ด้านเนื้อหา การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ และนักศึกษาให้มี 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ได้แก่ หนังสือและส่ือการเรียนรู้ (Good 
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Media) บรรยากาศและสถานที่ดี (Good Environment และบรรณารักษ์และกิจกรรมดี (Good Service) 

(สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544: 145; และเกวลิน ควงสวัสดิ์, 2553: 47)

 3. ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สาขาวิชามีแหล่งเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพท่ีจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา 

ได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปสู่บุคคลแหล่งเรียนรู้

 2. กระบวนการพัฒนาทำาให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในสาขาฯ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จะทำาให้เกิดความยั่งยืน

 3. การพัฒนาห้องสมุดเป็นการส่งเสริมการสอนและการจัดกิจกรรมของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาทำาให้ระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาสูงขึ้น

2. กรอบแนวคิดการวิจัย
 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ คณะผู้วิจัยได้นำาทฤษฎีระบบ (System Theory) ของเฟดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก มาใช้ซ่ึงมี 

องค์ประกอบดังนี้ สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) คือ ปัจจัยต่างๆ และองค์ประกอบแรกที่จะนำาไปสู่การดำาเนินงาน 

โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ อันเป็นที่ต้องการของงานนั้นด้วยกระบวนการ (Process) เป็น 

องค์ประกอบที่สอง คือ วิธีการต่างๆ ที่จะนำาไปสู่ผลงานหรือผลผลิตงานและผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล  

(Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของงาน คือ ความสำาเร็จในลักษณะต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือ 

ประสิทธิผลในงานที่ศึกษา (ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์, 2541: 11; และชาตรี สำาราญ, 2543: 2) ซึ่งแนวทางทฤษฎ ี

ระบบดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามกระบวนการ 3 ดี เท่านั้น โดยผู้วิจัยจะนำาเสนอ 

เพียงหลักการ 3 ดี ที่ต้องการจะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นไปตามแนวทางนี้เป็นหลัก

3. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมระหว่างปริมาณและคุณภาพ โดยมีวิธีดำาเนินการวิจัยดังนี้

 3.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการพัฒนาและประเมินห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ จากตำารา

บทความ งานวิจัย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา

 3.2 กำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารคณะ และนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 172 คน ในภาคเรียนที่ 1/2561  

ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ประกอบด้วย แบบบันทึกสถิติการเข้าใจบริการ 

ห้องสมุดก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินความพึงพอใจ 

และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการห้องสมุด
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 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้นำาแบบสังเกตการณ์การเข้าใช้ห้องสมุดก่อนและหลังการ 

พัฒนาห้องสมุดแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างโดยศึกษาตามแนวทาง 3 ดี บนพ้ืนฐานของทฤษฎีระบบ

(System Theory) เพื่อสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การศึกษา แล้วนำาเสนอผลการวิเคราะห ์

ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์

4. ผลการวิจัย
 ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาสังคมศึกษา โดยรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง  ( X = 3.30) 

 จากการศึกษาสภาพปัญหา ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันสนทนา  

ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยได้มาตรฐาน  

โดยมีข้อตกลงเป็นว่าสมควรจะพัฒนาห้องสมุด โดยผู้วิจัยได้เสนอแนะในวงสนทนา เรื่องการนำาระบบ 3 ดี  

เข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

ผู้เข้าร่วมสนทนาจึงมีความเห็นชอบตรงกัน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี ของ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้    

1) เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับนักศึกษา  

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ  2) เพื่อจัดสถานที่และบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านและ 

การเรียนรู้ 3) เพื่อพัฒนาและจัดห้องสมุดให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน และ 4) เพ่ือยกระดับคุณภาพของ 

ห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซ่ึงมีขั้นตอนการดำาเนินงาน  

ดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ 2) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน " โครงการห้องสมุด 3 ดี " 3) คัดเลือก จัดหา  

หนังสือ และการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษารุ่นพี่โดยจัดให้นักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมอบรม เรื่องการให้บริการใน 

ห้องสมุด การจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  4) ตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่  

สนองความต้องการของผู้ใช้บริการและเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้  5) จัดให้มีนักศึกษาสลับเวรเพื่อ 

ปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมห้องสมุดให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  6) จัดกิจกรรมส่งเสริม 

การอ่านต่าง ๆ และ   7) จัดทำาห้องสมุดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

 จากการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ตามรูปแบบ 3 ดีผ่านการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งการประเมิน ผลปรากฏว่า ผู้ใช้บริการมีจำานวนเพิ่มขึ้น 

สังเกตได้จากสถิติการเข้าใช้บริการในแต่ละวัน 

 ผลการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดี ( X = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 4 กิจกรรม เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมที่ 7  

อ่านสุขสันต์....วันสบาย ๆ ( X = 4.70) กิจกรรมที่ 4 แข่งขันเปิดพจนานุกรม สารานุกรม ( X = 4.60)  

กิจกรรมที่ 5 แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด ( X = 4.60) และกิจกรรมที่ 6 สุดยอดนักอ่าน ( X = 4.60) อยู่ใน 

ระดับดี 4 กิจกรรม เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมท่ี 2 ห้องสมุดเคล่ือนท่ี ( X = 4.50)  
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กิจกรรมที่ 8 ประกวดคำาขวัญเกี่ยวกับการอ่าน ( X = 4.50) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การใช้ห้องสมุด  

( X = 4.30) และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ ( X = 4.10) 

 ผลจากการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลังจากพัฒนาห้องสมุด ตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีจาก ข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความถ่ีในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ 

ทุกวัน จำานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 รองลงมาคือ เข้าใช้บริการ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จำานวน 37 คน  

คิดเป็นร้อยละ 21.64 เข้าใช้ห้องสมุดเฉพาะวันที่จัดกิจกรรม จำานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 เข้าใช้

บริการ 1-2 ครั้งสัปดาห์ จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 และเข้าใช้บริการนานๆ ครั้ง จำานวน 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 3.51 

 หลังจากได้พัฒนาห้องสมุดสาขาฯ  ตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี นอกจากนั้นยังได้จัด 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผู้วิจัยได้ทำาการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริการห้องสมุดอีกครั้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดสาขาวิชา 

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ พบว่า โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ เรียงลำาดับ 

จากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ดังนี้ ห้องสมุดจัดหาสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book) และสื่อมัลติมีเดีย ( X = 4.64) ห้องสมุดมีหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพียงพอ ห้องสมุดจัดให ้

มีบริการยืม - คืน หนังสือ ( X = 4.57) และห้องสมุดจัดให้มีบริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่าง

รวดเร็ว ห้องสมุดร่วมกับห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษส่งเสริมให้มีการจัดทำาจัดให้มี/

พัฒนา หนังสือดีมีคุณภาพ ( X = 4.53) อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก  

ดังนี้ ห้องสมุดจัดประกวดเพื่อคัดเลือกหนังสือดีเด่นทั้งของสำานักพิมพ์เอกชน และของครู นักศึกษา  

( X = 4.47) ห้องสมุดมีการคัดเลือกและพิจารณา หนังสือจากสำานักพิมพ์ต่าง ๆ มีความเหมาะสม ( X = 

4.36) และห้องสมุดมีรายชื่อหนังสือที่ต้องมีทุกที่ เช่น หนังสือ พระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ สารานุกรม 

พจนานุกรม ฯลฯ ตรงกับความต้องการ ( X = 4.25) ตามลำาดับ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ด้านบรรยากาศและสถานที่ดี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ทั้งนี้ จัดห้อง 

ให้ดูปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ( X = 4.64) จัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศของมุมหนังสือ 

ให้น่าใช้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และเอื้อต่อการอ่าน ( X = 4.57) และจัดมุมหนังสือที่เน้น 

ความโดดเด่น แปลกใหม่เร้าใจ มีการจัดชั้นวางหนังสือมีความเหมาะสม สะดวก ( X = 4.52) อยู่ในระดับ 

มาก 6 ข้อ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ดังนี้ จัดตกแต่งห้องสมุดให้ดูมีชีวิตชีวา มีสีสัน  

(X = 4,46) มีจำานวนที่นั่ง อ่านหนังสือเพียงพอ มีการจัดหมวดหมู่หนังสือ สามารถสืบค้นง่าย ( X = 4.40)  

และมีการทำาป้ายบอกตำาแหน่งชั้นหนังสือและป้ายแนะนำาอื่น ๆ ( X = 4.37) ตามลำาดับ 
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 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ด้านบรรณารักษ์และกิจกรรมดี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ดังนี้ จัดให้นักศึกษา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานห้องสมุดด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ จัดทำาคู่มือแนะนำาการใช้บริการ 
ในห้องสมุด ( X = 4.64) มีความเสียสละ ความกระตือรือร้นรับผิดชอบต่อหน้าที่ นักศึกษาที่อยู่เวรหรือผู้ที ่
ทำาหน้าที่บรรณารักษ์ให้คำาแนะนำาในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ( X = 4.57) และนักศึกษาที่อยู่เวร หรือ 
ผู้ที่ทำาหน้าที่ บรรณารักษ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ( X = 4.56) อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย  
ดังนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.47) จัดให้มีบริการ 
ตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า ( X = 4.36) และจัดให้มีนักศึกษาที่อยู่เวร หรือผู้ที่ทำาหน้าที่บรรณารักษ์ 
ให้บริการ ( X = 3.91) ตามลำาดับ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบรรณารักษ์และกิจกรรม ( X = 3.48) ด้านบรรยากาศและสถานที่  
( X = 3.45) และ ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ( X = 3.44) ตามลำาดับ 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 สรุปผล
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ” ครั้งนี้ พบประเด็นสำาคัญสำาคัญที่นำามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
 1. มีสภาพปัญหาของห้องสมุดของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ พบว่า สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามีปริมาณมาก  
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสาขา
วิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากผลการสนทนากลุ่มของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
นักศึกษาที่อยู่เวร และคณะกรรมการห้องสมุด ได้ข้อตกลงเป็นมติว่า ควรจะพัฒนาห้องสมุดของสาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน  
โดยนำาหลักวิธีการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 2. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี โดยใช้วิธีจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรม 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษาโดยมีจุดประสงค์ เพื่อจะให้ห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีห้องสมุดที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน มีหนังสือและส่ือการเรียนรู ้
ที่ทันสมัย ครอบคลุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  มีหนังสือและสื่อประกอบการเรียน การสอน 
อย่างพอเพียง การจัดบรรยากาศในห้องสมุด ให้มีชีวิต ช่วยให้นักศึกษาต้องการเข้าไปใช้บริการเพราะมีการ
จัดตกแต่งให้ทันสมัย สวยงาม อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว มีนักศึกษาที่อยู่เวร คอยให ้

คำาปรึกษาแนะนำา ค้นหาหนังสืออย่างเป็นกันเอง มีบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า 
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 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดแก่นักศึกษา  

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่า นักศึกษาทั่วไปให้ความสนใจ

กิจกรรมที่จัดเป็นอย่างยิ่ง สามารถส่งผลให้นักศึกษาในสาขาฯ ให้ความสนใจเข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 

มีปริมาณมากขึ้น 

  2.1 ผลการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.49) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายกิจกรรมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก 4 กิจกรรม เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมท่ี 7  

อา่นสขุสนัต์ วนัสบายๆ ( X = 4.70) กจิกรรมท่ี 4 แขง่ขนัเปดิพจนานุกรม สารานกุรม ( X = 4.60) กจิกรรม

ที่ 5 แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด ( X = 4.60) และ กิจกรรมที่ 6 สุดยอดนักอ่าน ( X = 4.60) อยู่ในระดับดี 4 

กิจกรรม เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมที่ 2 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ( X = 4.50) กิจกรรมที่ 8 

ประกวดคำาขวัญ เกี่ยวกับการอ่าน ( X = 4.50) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การใช้ห้องสมุด ( X = 4.30)  

และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ ( X = 4.10) 

  2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษหลังจากการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( X = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  

ด้านบรรณารักษ์และกิจกรรม ( X = 3.48) ด้านบรรยากาศและสถานที่ ( X = 3.45) และ ด้านหนังสือ 

และสื่อการเรียนรู้ ( X = 3.44) 

อภิปรายผล 
 1. การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่า จากสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
และการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ห้องสมุดของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไม่มีบรรณารักษ์ประจำา 
คอยให้บริการ การพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมจึงมีน้อย เพราะนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ ต้องมีหน้าท่ี 
เรียนและทำากิจกรรมเป็นหลัก การแบ่งเวลาในการให้บริการจึงไม่มากเท่าที่ควร ผลการการสนทนากลุ่มของ 
ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาที่อยู่เวร และคณะกรรมการห้องสมุด ได้ข้อตกลงเป็นมติว่าควรพัฒนาห้องสมุด
ของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้
มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนดไว้ โดยนำากระบวนการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี มาเป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่นำากระบวนการ
พัฒนาห้องสมุด 3 ดีมาเป็นกรรมวิธีในการพัฒนาห้องสมุด สืบเนื่องมาจากสำานักวิชาการและมาตรฐาน 
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552-2553 (2561:  
บทนำา) มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุด ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของ 
นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้กำาหนดแนวทางให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี”  
ที่เน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุด 
ในโรงเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์  
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และห้องสมุดยังเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบ
เสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความต้องการของผู้ใช้ บรรณารักษ์
เป็นมิตรกับผู้ใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีหนังสือและสื่อหลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ 
 2. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดีและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา  
ของห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากการพัฒนาห้องสมุด
ด้วยกระบวนการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
จึงมีห้องสมุดที่มีคุณภาพทันสมัย และได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดไว้ มีหนังสือและสื่อ 
การเรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหนังสือและสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่าง 
พอเพียง การจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้น่าใช้และน่าศึกษาค้นคว้า มีความเคล่ือนไหวมีชีวิตชีวา จัดตกแต่ง 
ให้ทันสมัยเอื้อและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ มีนักศึกษาที่อยู่เวรคอยให้คำาปรึกษา แนะนำาการใช้ 
บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา สุขแสน และคณะ (2547, น.64)  
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : กรณีศึกษาสำานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์”  
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้องประกอบไปด้วย 1) การจัดการและให้บริการด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) การให้บริการของห้องสมุดที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย 
รูปแบบ 3) การจัดหาวัสดุท้ัง 3 รูปแบบให้ใหม่ ทันสมัย และเป็นประจำา 4) การจัดบรรยากาศในห้อง
สมุดให้น่าใช้ น่าเข้าศึกษาค้นคว้า 5) การให้บริการด้านโทรทัศน์และเครือข่าย รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และ  
6) การกำาหนดนโยบาย การสนับสนุนของสถาบันที่มีต่อห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต่อไป 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านเป็น 
ระยะ ๆ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม สร้างความคุ้นเคยระหว่างห้องสมุด ผู้ใช้บริการ และนักศึกษาที่อยู่เวร  
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีทั้งกิจกรรมที่ให้ความรู้  
โดยการจัดนิทรรศการในวาระต่างๆ บอร์ดการเรียนรู้ มุมความรู้ มุมแนะนำาหนังสือใหม่ และคู่มือการใช ้
ห้องสมุด มุมหนังสือใหม่ และหนังสือที่หน้าสนใจ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา และเป็นสื่อประกอบการสอน 
ของอาจารย์ พบว่า ทุกกิจกรรมที่จัดข้ึน นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการทำา 
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนใจ นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดมากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้  
มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ดังงานวิจัยของหยาดชล เลิศวีระสวัสด์ิ (2546: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ  
“ความต้องการของครูเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่”  
ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดจัดสถานที่ให้กว้างขวาง จัดให้มีแสงสว่าง การถ่ายเทสะดวก มีความสะอาด 
อยู่เสมอ สอดคล้องกับคำากล่าวของสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552-2553 (2561: 42) ท่ีกล่าวไว้ว่า กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน เป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยทำาให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะกระตุ้นให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างมี 

ความสุข ดังนั้น ห้องสมุดสาขาฯควรจัดกิจกรรมอย่างสมำ่าเสมอ 
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 ในส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษหลังจากการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี พบว่าผู้เข้าใช้บริการมีความ 

พึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ห้องสมุดมีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนดไว้ มีหนังสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

มีหนังสือและสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างพอเพียง การจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้น่าใช้และน่าศึกษา

ค้นคว้า มีความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา จัดตกแต่งให้ทันสมัย เอื้อและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  

มีนักศึกษาที่อยู่เวรคอยให้คำาปรึกษาแนะนำาการใช้บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า มีกิจกรรมส่งเสริม 

การใช้บริการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่อยู่เวร อาจารย์ผู้สอนในการ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน รวมทั้งนำาไปใส่ในรายวิชาเรียน ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการและอาจารย์เป็นอย่างมาก สำาหรับแนวทางในการปรับปรุงการใช้บริการนั้น  

นักศึกษาที่อยู่เวรควรคำานึงถึงหลักมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ รับฟังความคิดเห็น บริการด้วยความสุภาพ  

ทั่วถึงและฉับไว คำานึงถึงการทำางานร่วมกันเพ่ือประสิทธิภาพ มีการวางแผนในการทำางานท่ีชัดเจนและ 

ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ทั้งนี้ควรจัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวมทางวิชาการ ทำาคู่มือการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรม 

สมำ่าเสมอ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้ 

บริการ และจัดห้องสมุดให้ตอบสนองต่อความต้องการคณะ มหาวิทยาลัยฯ และท้องถิ่นด้วย

 หลังจากการทดลองภาคสนามเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ห้องสมุด  

ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและแนวคิด ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ห้องสมุดและการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป แต่หลายคนให้ข้อสังเกตว่าในทางปฏิบัตินั้นจะเป็นไปได้ 

มากน้อยเพียงใด ซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่ควรจะได้มีการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ อาจารย์ ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะฯ

สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ โดยเฉพาะ การใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นไปตาม 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 2. สถาบันอุดมศึกษา ควรมีการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามความต้องการอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรสร้างความสัมพันธ ์

และความเข้าใจที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเอื้อต่อการจัด 

การเรียนการสอน 

 3. หน่วยงานในระดับภาคและประเทศควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาทั้งด้าน 

งบประมาณ และบุคลากร เพื่อให้การดำาเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย รวมถึงควรเร่งรัดให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้ได้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ 

ในการผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
เป็นห้องสมุดขนาดเล็กมากเพียงห้องเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และอาศัยแนวทางการศึกษานี้ไปใช้ในกรณีศึกษาอื่นๆ
 2. ควรนำารูปแบบการพัฒนาห้องสมุดในรูปแบบการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับชุมชน และ 
สถานศึกษาใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือจะได้เป็นแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาห้องสมุด 
ตามแนวคิด 3 ดี ต่อไป
 3. ควรศึกษาด้านต่างๆ ในมุมแคบมากขึ้น เช่น ผลกระทบจากการพัฒนาห้องสมุดที่มีต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาเอกสังคมศึกษาและวิชาการศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของความเป็น 
ห้องสมุดมีชีวิตให้มีหลากหลายมากขึ้น
 4. ภายหลังที่ห้องสมุดสามารถเติบโตได้อย่างคงที่แล้ว ควรปรับเปล่ียนสถานที่และพัฒนากิจกรรม 
ห้องสมุดมีชีวิตให้หลากหลายมากข้ึน และอาจขยายไปสู่ห้องสมุดคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และในระดับอำาเภอ 
และจังหวัดต่อไปในอนาคต
 5. จากผลการวิจัย ควรทำาการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยทำาการศึกษาทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงผลการวิจัย 
ดังกล่าวสามารถนำามาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้มีรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้อย่าง
เต็มที่มากขึ้น
 6. ควรนำาแนวทางหรือ Model จากการศึกษาคร้ังนี้ไปออกแบบและทดลองจริงในกรณีศึกษาอ่ืนๆ 
ต่อไป และควรมีการพัฒนาห้องสมุดตามแนวทางอื่นๆ เพ่ือจะได้นำาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนกา
รสแนภายในสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป โดยีความสัมพันธ์กับรูปแบบในการพัฒนาที่ถูกสร้างขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคจากการวิจัย
 1. นักศึกษาต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้เฝ้าห้องสมุด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเวลา
 2. ทางคณะควรพัฒนาห้องสมุดในระดับคณะ ซึ่งแต่ละคณะควรมีแนวทางการดำาเนินงานตาม 
แนวทางของห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้าน จะทำาให้ห้องสมุด 
กลายเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง มีการหมุนเวียนอยู่อย่างสมำ่าเสมอ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทักษะ  
อีกทั้งเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมที่ห้องสมุดได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้กับคนทุกเพศ 
ทุกวัย จะทำาให้มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จะทำาให้ห้องสมุดมีความน่าสนใจ
 3. ควรใช้ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างถาวร มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีทางเข้าทางเดียว
 4. ควรมีสื่อในห้องสมุด  และควรมีเจ้าหน้าที่มาประจำาเต็มเวลา
 5. รูปลักษณ์ของห้องสมุดจะต้องมีความสวยงามเหมาะสมตามยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไป ถึงแม้การใช้ 
บริการห้องสมุดส่วนมากยังคงเป็นเพียงการค้นคว้าอ่านหนังสือ แต่การให้ความสำาคัญกับรูปลักษณ์ทาง 
กายภาพที่ใช้ในการเรียนรู้ก็เป็นเรื่องสำาคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นการเข้าใช้บริการ
 6. ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้นไม่ได้มีการพัฒนาห้องสมุดต่อ เนื่องจากพื้นที่คับแคบ และบุคลากร 
ประจำาห้องสมุดมีไม่เพียงพอ ห้องที่ใช้ทำาห้องสมุดกลายเป็นห้องว่างเหมือนเดิม แต่ควรสนับสนุนแนวทางนี ้

และกระตุ้นให้มีการพัฒนาต่อไป แม้จะมีอุปสรรคดังกล่าวแล้ว
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การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา

A development of renewable energy connected car for educational institutions

พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา, พิศาล สมบัติวงศ์, ณัฐกิจ วีสมหมาย และศิราวุธ สงวนสิน 

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบรถตรวจการพลังงานหมุนเวียนซ่ึงสามารถเชื่อมต่อ 

และรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สำาหรับใช้ในการตรวจการและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เช่น ใช้ในการเดินทางระหว่างหน่วยงาน หรือใช้ในการตรวจตราความ

เรียบร้อยในช่วงเวลากลางคืน 

 เพื่อให้มาซึ่งรถต้นแบบซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบโครงสร้างรถตรวจการณ์ 

ที่มีล้อสามล้อเพ่ือให้มีความคล่องตัวในการขับขี่ โดยใช้มอเตอร์ไฟตรงขนาด 350 วัตต์เป็นกลไกสำาหรับ 

ขับเคลื่อน ในส่วนของแหล่งพลังงานของรถตรวจการที่พัฒนาข้ึนประกอบไปด้วยแบตเตอร์รี 3 ชุด คือ 

ชุดหลักใช้พลังงานท่ีชาร์จจากไฟ 220 โวลต์ในอาคาร ชุดที่สองเป็นชุดที่ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์  

และชุดที่สามเป็นชุดท่ีได้จากการหมุนของเจเนเรเตอร์ที่ต่อเข้ากับเฟืองขับของรถ นอกจากนี้รถตรวจการ 

ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นยังสามารถส่งข้อมูลพลังงานในรถและภาพจากตัวรถกลับมายังเครื่องแม่ข่ายของระบบได้ 

โดยใช้บอร์ดสมองกลตระกูล ESP32 ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและไวไฟได้ 

เป็นอย่างดี

 จากผลการทดลองพบว่า รถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้นแบบสามารถทำา 

ความเร็วสูงสุดเมื่อขับขี่เพียงคนเดียวได้ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ส่วนการขับขี่ 2 คน 

สามารถทำาความเร็วได้ท่ี 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสามารถขับขี่ได้นาน 3.50 ชั่วโมง นอกจากนี้ในการ 

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยพบว่า ที่ความเร็วประมาณ 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงเป็นช่วง 

ที่รถต้นแบบสามารถรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของรถไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ : รถตรวจการ, พลังงานหมุนเวียน, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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ABSTRACT

 This research aims to develop a prototype of a renewable energy connected car 

which can be connected to internet and transmitted data over the Internet, for the  

examination and use in various activities of Srisaket Rajabhat University, such as used for  

travel between departments, or used to patronize the night.

 In order to obtain the prototype car, the researcher has designed a vehicle structure  

with three wheels to provide a smooth ride, and then selected the 350-watt DC motor as  

a mechanism for driving. In terms of power source, the proposed connected car consists  

of three sets of batteries, one of which is a main power battery, which is recharged from 

220 volts. In the second set is a battery powered by solar panels. The last set of battery, 

derived from the kinetic energy that spins the generator connected to the driving gear.  

In addition, the proposed connected car can transmit the data and images back to the 

centralized server through the ESP32 board, which has the ability to connect to the  

Internet efficiently.

 The experimental results show that: Renewable energy vehicles can connect to the  

Internet at speeds of up to 60 km/hours for one driver. When the two-seater is loaded,  

the speed is 40 km / hours for 3.50 hours. In addition, when driving at speed of 40  

kilomters per hour, the prototype car can transmit data from the sensor to the host  

computer efficiently.

Keywords : Renewable Energy, Connected Car, Internet
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บทนำา

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการโดยแยกออกเป็น  

4 คณะ 1 วิทยาลัย อันประกอบไปด้วย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง นอกจากนี้ยังมี 

หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีอาคารทำาการ 

ของตนเอง กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ 525 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560)

 ด้วยการกระจายตัวของหน่วยงานดังที่ได้กล่าวมา ทำาให้การเดินทางติดต่อประสานงานระหว่าง 

แต่ละหน่วยงาน แต่ละอาคารเป็นเรื่องที่จำาเป็นในปัจจุบัน ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทั้งอาจารย์และ 

ฝ่ายสนับสนุน ต่างใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์เพื่อเป็นพาหนะในการติดต่อประสานงาน ซึ่งผลที่ตามมาคือ

ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงของท้ังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัด ในขณะเดียวกันการเพ่ิมปริมาณรถยนต์และจักรยานยนต์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณบุคลากร 

และนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ทำาให้เกิดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำานวนมากออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ 

ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงปริมาณพื้นท่ีปลูกต้นไม้ที่ลดลง ส่งผลให้อุณหภูมิภายในมหาวิทยาลัยสูงข้ึน 

จากเดิม ซึ่งมีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานเพื่อจ่ายให้เครื่องปรับอากาศในแต่ละหน่วยงานที่สูงขึ้น

 ด้วยตระหนักถึงความจำาเป็นด้านการใช้พลังงานเพ่ือการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และการ

ควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ คณะวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนารถตรวจการที่ใช้

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ขึ้น เพื่อนำาพลังงานจากธรรมชาติที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษมาใช้ผลิตพลังงานให้กับตัวรถ และใช้พลังงานจลน์ในขณะขับเคลื่อนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ 

ชาร์จคืนกลับให้กับรถไปพร้อมกัน และเพื่อให้รถต้นแบบนี้ สามารถใช้เป็นสถานีเคลื่อนท่ี (Mobile Lab)  

ในการสำารวจสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ใช้เพื่อการตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย และใช้เป็น

รถตรวจการในยามคำ่าคืนได้ คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบด้าน Connected  

Car ติดตั้งไว้กับรถพลังงานหมุนเวียนนี้ไปพร้อมกัน เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาภายในองค์กร 

และสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศไปในคราวเดียวกัน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนารถตรวจการที่ใช้พลังงานหมุนเวียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 

ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาต้นแบบของรถพลังงานหมุนเวียนซ่ึงใช้พลังงานขับเคลื่อนหลักจากแบตเตอร์รี่แห้งที่ได้รับ

การประจุพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และสร้างพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 

จากพลังงานจลน์ที่ได้จากการขับเคลื่อนของล้อรถกลับมาชาร์จในแบตเตอร์รีชุดสำารอง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ

กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้

 2. ดำาเนินการทดสอบประสิทธิภาพของรถตรวจการพลังงานหมุนเวียนต้นแบบในประเด็นต่อไปนี้

  1) ความเร็วสูงสุดที่สามารถวิ่งได้

  2) ระยะเวลานานที่สุดที่สามารถวิ่งได้

  3) การเชื่อมต่อของรถตรวจการต้นแบบกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยนี้ดำาเนินการเพื่อพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รีแห้งที่ได้รับการประจุพลังงาน

จากแผงโซล่าร์เซลล์

 2. รถต้นแบบสามารถทำาการสร้างพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ได้จากพลังงานจลน์

ที่เกิดขึ้นในระหว่างเคลื่อนที่ โดยใช้ชุด Generator ที่ติดตั้งไว้ เพื่อนำาไปใช้เป็นพลังงานสำารอง

ในเวลากลางคืน

 3. รถต้นแบบสามารถเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เพื่อรายงานสถานะพลังงานที่สามารถผลิตได้ รวมถึงพิกัดที่อยู่ของรถได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการนำาอัลกอริธึมจัดกลุ่มข้อมูลมาใช้เพ่ือบริหารจัดการห้องเรียนระดับ 

บัณฑิตศึกษา ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำาคัญในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

 2. เป็นเครื่องมือแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และนักวิจัยในการในด้านการบริหารจัดการห้องเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา

 3. ใช้เป็นเครื่องมือและหลักฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบประกันคุณภาพการศึกษา
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเพื่อพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ มีกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงโดยภาพที่ 1

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียน

 จากกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น สามารถแจกแจงเป็นขั้นตอนการดำาเนินงานและรายละเอียดได ้

ดังตารางที่ 1
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ขั้นตอนที่ รายละเอียด / ชื่อกระบวนการ

1 ศึกษาข้อมูล / เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2 วางแผนการดำาเนินการวิจัย

3 ขั้นลงมือปฏิบัติ

1) พัฒนาโครงสร้างของรถ

2) ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อน

3) ติดตั้งชุดกำาเนิดพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน

4) พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อรถยนต์ต้นแบบเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

5) พัฒนาชุดโปรแกรมควบคุม

4 ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพ

5 การประเมินประสิทธิภาพและสรุปผล

6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

7 ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิจัย

ภาพที่ 2  วงจรการทำางานของรถตรวจการพลังงานหมุนเวียน

ตารางที่ 1  แสดงขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัยและรายละเอียด

 จากการวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนที่ 1-3 ทำาให้ได้วงจรการทำางานของรถตรวจการพลังงานหมุนเวียน

ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ดังแสดงในภาพที่ 2
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 ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของรถตรวจการพลังงานหมุนเวียนที่พัฒนาขึ้นถูกประเมินในรูปของ ดังแสดงใน

ตารางที่ 2-5

ตารางที่ 2  ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (กิโลเมตร/ชั่วโมง) กรณีผู้โดยสาร 1 คน และ 2 คน

กรณีมีผู้โดยสาร 1 คน กรณีมีผู้โดยสาร 2 คน

60 กิโลเมตร / ชั่วโมง 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง

ตารางที่ 3  ระยะทางในการขับขี่ (ในกรณีใช้พลังงานจาก 1 แหล่ง, 2 แหล่ง และ 3 แหล่ง)

จำานวนชุดของแบตเตอร์รี่ ระยะทางในการขับขี่ (กิโลเมตร)

1. แบตเตอร์รี่หลักเพียงอย่างเดียว 25 กิโลเมตร

2. แบตเตอร์รี่หลัก และชุดแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์ 30 กิโลเมตร

3. แบตเตอร์รี่หลัก และชุดแบตเตอร์รี่พลังงานหมุนเวียน 33 กิโลเมตร

4. แบตเตอร์รี่หลัก ร่วมกับชุดแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์

และแบตเตอร์รี่พลังงานหมุนเวียน

40 กิโลเมตร

ตารางที่ 4  ระยะเวลาในการขับขี่ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 60     

               กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็ว (กิโลเมตร/ชั่วโมง) ระยะเวลาในการขับขี่ (ชั่วโมง)

20 5

40 4

60 3
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ตารางที่ 5  ความพึงพอใจในการขับขี่รถตรวจการณ์พลังงานหมุนเวียนจากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน

ประเด็นในการทดสอบ ผู้ทดสอบคนที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ความง่ายในการขับขี่ 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4

2. ความเร็ว 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3

3. การทรงตัว 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4

4. ความสบายในการขับขี่ 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4

5. รูปแบบทันสมัย 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5

 โดยคะแนนด้านต่างๆที่จะประเมินในตารางที่ 10 จะแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 หมายถึงพึงพอใจมาก 

รองลงมาคือ 4, 3, 2 และ 1 ตามลำาดับ
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สรุปผลการวิจัย
 ปัญหาด้านพลังงานในสถานศึกษาเป็นประเด็นที่ต้องการนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุม เพื่อลด 

รายจ่ายของสถาบันการศึกษา และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ ด้วยตระหนักถึง 

ความจำาเป็นดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าและพัฒนารถตรวจการณ์ต้นแบบซึ่งใช้พลังงานจาก 

แบตเตอร์รี่ เซลล์แสงอาทิตย์ และการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งหวังให้เป็นนวัตกรรม 

ที่ช่วยแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าด้านพลังงาน 

ของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพที่ 3  แสดงการทดลองขับขี่รถตรวจการต้นแบบ แบบที่ 1 โดยผู้ร่วมวิจัย

 ผลการทดสอบพบว่า รถต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 25 กิโลเมตร / ชั่วโมง  

เมื่อมีผู้โดยสารจำานวน 2 คน และความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็น 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง เมื่อบรรทุกเฉพาะผู้ขับขี่

เพียง 1 คน  อย่างไรก็ตาม จากต้นแบบรถตรวจการพลังงานหมุนเวียนรูปแบบที่ 1 ที่คณะผู้วิจัยได้นำาเสนอ

ในภาพที่ 2 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงสร้างให้รองรับนำ้าหนักบรรทุกได้มากขึ้น และมีระบบบังคับเลี้ยว

ที่นิ่มนวลดังแสดงในภาพที่ 4
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ข้อเสนอแนะ
 ในงานวิจัยนี้ ได้แสดงถึงแนวคิดในการค้นคว้าและพัฒนารถตรวจการณ์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 

ผลจากการทดสอบสมรรถนะการขับขี่ทำาให้พบว่า นำ้าหนักของโครงสร้างรถ และแบตเตอร์ร่ีมีผลอย่างมาก 

ต่อความเร็วของรถที่พัฒนาขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงสมรรถนะของรถให้มีความเร็วสูงขึ้นจึงจำาเป็นต้องมีการ

ออกแบบโครงสร้างที่มีนำ้าหนักเบากว่าเดิม แต่ยังมีความแข็งแรงพอสำาหรับบรรทุกผู้โดยสาร ขณะเดียวกัน

ในงานวิจัยด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้องดำาเนินไปควบคู่กับการพัฒนาแบตเตอร์รีที่มีนำ้าหนักเบา สามารถ

ชาร์จกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็ว โดยมีต้นทุนที่ตำ่ากว่าเดิม

การนำาไปใช้งาน
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยรถตรวจการณ์ท่ีใช้พลังงานหมุนเวียนสามารถนำาไปใช้ได้จริงในสถาบัน 

การศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเป็นต้นแบบที่ดีของการคมนาคม 

ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 4  รถตรวจการพลังงานหมุนเวียนแบบที่ 3
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แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ
 ตน้ฉบบัต้องมเีน้ือเรือ่งสมบูรณ์ในฉบับ เขยีนตน้ฉบบัเปน็ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ พมิพต์น้ฉบบั

ด้วยกระดาษขนาด A4 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้เป็นตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 16 

ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน (TOP) 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง (bottom) 2.5 เซนติเมตร ขอบซ้าย (left) 

3 เซนติเมตร ขอบขวา (right) 2.5 เซนติเมตร และควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ใส่เลขหน้าทุกหน้า)

คำาแนะนำาในการเขียนบทความวิจัย
 1. ชื่อเรื่อง/บทความ (title) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา

 2. ชื่อ/ที่อยู่ผู้เขียน (author name & affiliation) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยระบ ุ

ชื่อผู้เขียนพร้อมด้วยสถานที่ทำางาน/หน่วยงาน และ e-mail ของแต่ละคนที่มีส่วนในงานวิจัยนั้น เรียงตาม

ลำาดับความสำาคัญ

 3. บทคดัยอ่ (abstract) มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เขียนสรุปสาระสำาคญัของเร่ือง ใชภ้าษา

ให้รัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และควรจะกล่าววัตถุประสงค์ ข้อค้นพบและสรุปผลท่ีได้จากงานวิจัยนั้น ๆ  

โดยให้เขียนเป็นความเรียง ไม่ควรมีคำาย่อ ควรจะมีย่อหน้าเดียว โดยเขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 

300 คำา

 4. คำาสำาคัญ (keywords) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 คำา

 5. บทนำา (introduction) เป็นส่วนของความสำาคัญที่นำาไปสู่การวิจัย สรุปความเป็นมา และ

ความสำาคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และไม่ควรใส่ตารางหรือรูปภาพ

 6. วิธีดำาเนินการวิจัย (materials and methods) อธิบายเคร่ืองมือ และวิธีดำาเนินการวิจัยให้

กระชับและชัดเจน ให้บอกรายละเอียดสิ่งที่นำามาศึกษา จำานวน ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจน

เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง วิธีหรือมาตราที่ใช้ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้

 7. ผลการวิจัย (results) บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ หลีกเล่ียงการใช้คำาซำ้าซ้อน

ซึ่งมีความหมายตรงกับคำาอธิบายท่ีมีอยู่แล้วในตารางหรือรูปภาพประกอบ แต่ได้สาระครบถ้วน อยู่ด้านบน 

ในกรณีที่เป็นตาราง เพื่อให้ทราบว่าตารางนั้นสื่อถึงเนื้อหาเร่ืองใด ส่วนภาพและแผนภูมิ ควรมีคำาอธิบาย 

อยู่ด้านล่าง การเรียงลำาดับภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ควรเรียงลำาดับเนื้อหาของงานวิจัย และต้องมีการแปล 

ความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์

 8. อภิปราย (discussion) วิจารณ์ เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มาก่อนหน้าอย่างมีหลักการ

อาจมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำาไปใช้ประโยชน์

 9. ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์และการใช้วิจัยในครั้งต่อไป
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 10. คำาขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ (acknowledgment) ควรจะมีเพื่อแสดงคำาขอบคุณ 

สำาหรับแหล่งทุนสนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลืองานวิจัยและเตรียมเอกสาร

 11. เอกสารอ้างอิง (references) เรียงลำาดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงลำาดับ

ตามตัวอักษร ตามจำานวนผู้เขียน กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี

 12. ส่งไฟล์เอกสาร DOC หรือ PDF มาที่ tuanakarate@hotmail.com 

การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความวิจัย
 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง เริ่มต้นด้วย ชื่อผู้แต่ง 

แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่เอกสารนั้น ถ้าเป็นเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้เพียงนามสกุลนำาหน้า แล้วตามด้วย

ปีที่เผยแพร่เอกสาร ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อทั้ง 2 คน โดยใช้คำาว่า “และ” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ “&” 

แต่ถ้ามากกว่า 2 คน ให้ใช้ชื่อเฉพาะคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ “etal..” 

เช่น (อเนก และคณะ, 2548) หรือ อเนก และคณะ (2548) (Cauliflower & Flower, 2008) (Lerdau et 

al., 2012) หรือ Lerdau et al. (2012) กรณีที่เป็น ผู้แต่งคนเดียวกันให้ใช้อักษรกำากับ เช่น (Lopez rt al., 

2008a, b) แล้วแต่โครงสร้างประโยค การเรียงลำาดับของเอกสารอ้างอิงให้เรียงตามปีที่พิมพ์ก่อน แล้วตาม

ด้วยการเรียงลำาดับตัวอักษร เช่น (Owen et al., 2003; Loreto et al., 2007; Monsoon et al., 2007)

 เอกสารที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ (in press) ในกรณีที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์โดยวารสารนั้น 

แล้ว ใช้คำาว่า in press และใส่ในรายการอ้างอิง เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (unpublished citation) ได้แก่ 

(abstract) รวมทั้งเอกสารที่เพิ่งจะส่งเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (submitted) การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล 

(personal communication) การสังเกตโดยบุคคล (personal observation) ให้อ้างไว้ในเนื้อหาของ

บทความด้วย โดยระบุเป็น unpublished เช่น (Frost & Liang, unpublished; Norby, pers. Comm.; 

Fitter pers. obs.) แต่ไม่ต้องใส่ในรายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม 

การอ้างอิงเอกสารท้ายเล่มให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ระบบ APA (American Psychological 

Association)

 1. การเขียนรายการอ้างอิงจากหนังสือ

ชื่อ – สกุลผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ//(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์./สำานักพิมพ์.เช่น

กองชัย อภิวัฒน์รังสรรค์. (2523). บริษัทข้ามชาติ: โฉมหน้าใหม่จักพรรดินิยม (พิมพ์ครั้งที่ 2).

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Stack, G., & Campbell, J. (Eds.)(2000). Engineering the human genome: An 

 exploration of the science and ethics of aiterign the genes we pass to

 our children. New York: Oxford University Press.
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 2. การเขียนรายการอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์ ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา  

ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย. เช่น

อภินันท์ ไม้งาม. (2541). คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงาน

 อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุร ี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

  3. การเขียนรายการอ้างอิงจากบทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ในชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี).//ชื่อหนังสือ.//เลขหน้า.//เมืองที่พิมพ์:/ 

สำานักพิมพ์. เช่น

ชัยพร วิชชาวุธ. (2518). การสอนในระดับอุดมศึกษา. ในการสอนและการวัดผลการศึกษา, 

 หน้า 1 – 30.  พระนคร: ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  4. บทความในวารสาร

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่//(เล่มที่).//เลขหน้า. เช่น

ประภาวดี สืบสนธิ์. (2533). การพัฒนาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใน

 ประเทศไทย. วารสารห้องสมุด, 34 (9), 14 – 31.

Baldwin, C.M., Bevan, C., & Beshalske, A (2000). At-risk minority populations in a 

 church-based clinic: Communicating basic needs. Jounal of Multcultural 

 Nursing & Health, 6(2), 26 – 28.

  5. เอกสารวิชาการอื่น ๆ 

ชื่อผู้เขียน หรือหน่วยงาน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ.//ประเภทเอกสาร.//สถาบันหรือ 

หน่วยงานที่จัดพิมพ์, เมืองที่พิมพ์. จำานวนหน้าทั้งหมด. เช่น

ทวีศักดิ์ ชโยภาส. (2544). แมลงศัตรูปาล์มนำ้ามันในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ. กองกีฏและ

 สัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 126 หน้า.

  6. การเขียนรายการอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสื่อ).//สถานที่ผลิต:/ชื่อผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่.//  

วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล.// จาก/ชื่อ แหล่งข้อมูลหรือที่อยู่ที่ใช้สืบค้นในอินเทอร์เน็ต. เช่น

ไพโรจน์ อุลิต. (2546). บทเรียนออนไลน์ วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์.

 http://it.ripa.ad.th/courseware2/ เข้าถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547.

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D.H. (1993). Technology and education:

 New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational future.

 http://www.ilt.columbia.edu/publications/newwine1.html

 Retrieved August 24, 2000. Institute for Learning Technologies: Colubia University.
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แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................

ตำาแหน่ง.............................................................วุฒิการศึกษา.......................................................................

สถานที่ทำางาน...............................................................................................................................................

ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย).................................................................................................................................

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

ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................

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

สถานที่ติดต่อที่สะดวก (กรอกข้อมูลที่อยู่เพียงสถานที่เดียวเท่านั้น)

ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่...........................หมู่..............ตรอก/ซอย.............................................................................................

ถนน.....................................................................แขวง/ตำาบล......................................................................

เขต/อำาเภอ....................................................................จังหวัด....................................................................

รหัสไปรษณีย์....................................................................โทรสาร................................................................

โทรศัพท์...........................................................................มือถือ...................................................................

ที่ทำางาน
เลขที่...........................หมู่..............ตรอก/ซอย.............................................................................................

ถนน.....................................................................แขวง/ตำาบล......................................................................

เขต/อำาเภอ....................................................................จังหวัด....................................................................

รหัสไปรษณีย์....................................................................โทรสาร................................................................

โทรศัพท์...........................................................................มือถือ...................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้  c เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

     c เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความ

ลงชื่อ....................................................

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

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ................
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