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การแลกเปลี่ยนดั้งเดมิของชาวอีสาน :  
มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม 

Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship 
Perspective 

 
ละมัย ร่มเย็น 1  

ปภัสสร  เธียรปัญญา 2 
ประวิต  เอราวรรณ์ 3  

 

 
บทคัดย่อ 

มุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมผานการแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสานมี 2 ลักษณะหลัก 
คือ (1) ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน (2) มิติความสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ (1.1) ลักษณะความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ของพอแมลูก พี่นอง และเครือญาติ (1.2) ลักษณะความสัมพันธ์ระหวาง
ครอบครัวกับชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบาน คนในคุมเดียวกัน คนในหมูบานเดียวกัน และ (1.3) 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของคนท่ีเคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน คนขับรถโดยสาร
ระหวางหมูบาน คนรูจักกันหรือเคยเห็นหนากันบนรถโดยสารระหวางหมูบาน คนเคยชวยเหลือกันใน
ระหวางการเดินทางแลกเปลี่ยนไปตามหมูบานและคนท่ีผูกเสี่ยวดวยในหมูบานอื่น  มิติความสัมพันธ์กับ
ระดับความสัมพันธ์ แบงออกเป็น 6 มิติความสัมพันธ์ และ 4 ระดับความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ ไดแก  
มิติดานสายเลือด มิติดานจิตใจ มิติดานสังคม มิติดานศาสนา มิติดานวัฒนธรรม และมิติดานเศรษฐกิจ   
สวนระดับความสัมพันธ์ ไดแก ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 1 คือ ระดับญาติพี่นอง ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 2 คือ ระดับเพื่อนบาน 
ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 3 คือ ระดับคนรูจักกัน และระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 4 คือ คนเคย
เห็นหนา  

 

ค าส าคัญ: การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม, ความสัมพันธ์ทางสังคม, มติคิวามสัมพันธ์, ระดับวามสัมพันธ์ 
 

                                                           
1 นักศึกษาปรญิญาเอกหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  และอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ประจําสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวม คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 
 The social relationship of the traditional exchange of Isan people had 2 characteristics: (1) the 
nature of the relationship, and (2) the dimension and level of relationship. The nature of relationship 
had 3 types: (1.1) Internal family relationship: between father and mother, parents and children, 
brothers and sisters, and among relatives, (1.2) Family-community relationship: between neighbors, 
group of houses, and fellow villagers, (1.3) Inter-community relationship: between exchange parties, 
bus drivers, bus passengers, familiarities, and close friends in the villages. The dimension and level of 
relationship were divided into 6 dimensions and 4 levels. The dimensions of relationship were blood, 
spiritual, social, religious, cultural, and economic dimensions. The levels of relationship were core 
level, the family relationship; peripheral level 1, the relatives; peripheral level 2, the neighbors; 
peripheral level 3, the familiarities; peripheral level 4, the recognized ones. 
 

Keywords : Traditional Exchange, Social Relationship, Dimension of Relationship, Level of  
                  Relationship 
 

บทน า 
 จากการสนใจทําวิจัยเร่ืองการแลกเปลี่ยนของชาวอีสาน ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาพบวา  การ
แลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมของชาวอสีานคือ การแลกสิ่งของกับสิ่งของและการแลกเปลี่ยนอาหาร เหตุผลของ
การแลกเปลี่ยนมี 3 ประการ (1) ความขาดแคลน สวนใหญมักขาดแคลนขาว สภาพภูมิศาสตร์มีความ
แตกตางกันทําใหผลิตอาหารหรือสิ่งของท่ีจําเป็นในชีวิตไดแตกตางกัน จึงนําสิ่งของหรืออาหารท่ีแตกตาง
กันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อดํารงชีพตอไป คนท่ีเป็นเจาของขาวจะอยูกับท่ีรอแลกเปลี่ยน สวนคนท่ีเป็น
เจาของสิ่งของหรืออาหารชนิดอื่นท่ีตองการแลกเปลี่ยนกับขาวตองเป็นผูเดินทางมาแลกเปลี่ยน (2) ความ
ยากลําบากในการเดินทาง สมัยกอนการคมนาคมยังไมสะดวกสบายคนท่ีทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนสิ่งของจะ
หาบและเดินทางดวยเทาเป็นกลุมประมาณ 5 – 6 คน แลกตามบานเรือนระหวางหมูบานระยะทางไปกลับ   
1 วัน ไมเกิน 10 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยของกลุมคนทีเดินทางแลกเปลี่ยน และเพื่อความสดใหมของ
อาหารท่ีนําไปแลกในแตละวัน เมื่อการคมนาคมสะดวกสบายขึน้ การเดินทางไปแลกแปลี่ยนก็เร่ิมเปลี่ยนไป
เป็นตลาดนัดระหวางหมูบาน ตลาดนัดภายในหมูบาน ตลาดนัดวันพระ ดังท่ีบานสันติสุข ตําบลนาโส 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แตเดิมก็แลกเปลี่ยนตามบานเรือน ตอมาก็มีตลาดนัดแลกเปลี่ยนสิ่งของและ
อาหารทุกวันอาทิตย์ เร่ิมเวลา 6.00 น. - 8.00 น.ท่ีศาลาประชาคมหมูบาน เป็นหมูบานเดียวในประเทศ
ไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีมีการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมของชาวอีสานผสมกับการแลกเปลี่ยน
โดยใชสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนท่ีเรียกวา “บัตรคูปองการแลกเปลี่ยน” อาหารท่ีนํามาแลกเปลี่ยนเป็น
อาหารท่ีผลิตจากเกษตรอนิทรีย์เรียกชื่อวา “เกษตรเขมขน” คือ เป็นเกษตรท่ีปลอดสารพิษตั้งแตเมล็ดพันธ์ุ
จนกระท่ังเป็นอาหาร (3) เพื่อการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูแลกและผูใหแลกคิดวา การแลกเปลี่ยนเปรียบเสมือน
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เป็นการแบงปันกันกินระหวางญาติพ่ีนองดังคําพูดท่ีวา “ฮักแพงแบงปัน” ถือวาเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี
งามของอีสาน  
 จากการศึกษาเบื้องตนพบวา กิจกรรมแลกเปลี่ยนดั้งเดิมคือ แลกเปลี่ยนสิ่งของและอาหารเพื่อ
การดํารงชีวิตประจําวันนั้น ปัจจัยสําคัญท่ีทําใหการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จคือ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมของคน การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมท่ียังพบหลักฐานรองรอยแหลงขอมูลไดมากท่ีสุดแหงหนึ่งคือ     
ท่ีบานเหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูวิจัยจึงศึกษาการแลกเปลี่ยนดั้งเดิม
ท่ีน่ีเป็นการศึกษาประเด็นยอย เพื่อประกอบการศกึษาประเด็นใหญท่ีบานสันตสิุข ตําบลนาโส อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร กรอบแนวคิดเบื้องตนของการวิเคราะห์คือ ความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อแสดงใหเห็น
ความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลายมิติท่ีซอนอยูในการแลกเปลี่ยนดั้งเดิม จากเหตุผลท่ีกลาวมาทําให
ผูวิจัยสนใจท่ีจะนําแนวคดิความสัมพันธ์ทางสังคมมาประยุกตใ์ชในการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ทาง
สังคมของการแลกเปลี่ยนดัง้เดิมชาวอีสาน  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของการแลกเปลี่ยนดั้งเดิมชาวอีสาน ท่ีบานเหลาฝูาย  

ตําบลดงบัง อําเภอลอือํานาจ จังหวัดอํานาจเจรญิ  
 

กรอบแนวคิด 
แนวคดิการแลกเปลี่ยน 
การแลกเปลี่ยนในความหมายท่ัวไปมองไดสองแง คือ (1) การแลกเปลี่ยนในแงเศรษฐศาสตร์ 

กลาวคอื การแลกเปลี่ยนสิ่งของท่ีผูแลกเปลี่ยนท้ังสองฝุายมีความพึงพอใจกันวาสิ่งของท่ีนํามาแลกเปลี่ยน
กันมมีูลคาทัดเทียมกัน (2) คือการแลกเปลี่ยนในเชงิความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นมุมมองของมานุษยวิทยาโดยมอง
วา การแลกเปลี่ยนเป็นการสรางความสัมพันธ์ของคนในสังคม (Carrier, 2002: 219) ซึ่งความสัมพันธ์ของคนอัน
เกิดจากการแลกเปลี่ยนมีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายมิติ ดังนั้นบทความนี้จึงมุงท่ีจะนําเสนอ
มุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมอันเกิดการแลกเปลี่ยนดัง้เดิมของชาวอสีาน 
 แตเดิมนัน้ชาวอสีานมกีารผลิตเพื่อยังชีพในครัวเรือน การผลิตจะผลิตตามความถนัด แตละคนจะ
มคีวามถนัดในการผลิตท่ีแตกตางกันสิ่งใดท่ีมีความถนัดก็จะผลิตออกมาไดจํานวนมากและผลิตออกมาได
คุณภาพด ีใชตนทุนตํ่า และจําหนายในราคาที่ถูกได นี้คอืมองในแงเศรษฐศาสตร์ และเมื่อมีความถนัดผลิต
จึงผลิตออกมาจํานวนมากทําใหเกิดผลผลิตสวนเกินภายในครัวเรือนจึงมีการนําผลผลิตสวนเกินนั้นมา
แลกเปลี่ยนกัน 

การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสานนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ กอนท่ีจะทําการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนัน้ ผูแลกเปลี่ยนตองเตรียมตัวทํากิจกรรมหลากหลายขั้นตอน กิจกรรมแตละ
ขั้นตอนนั้นลวนทําใหเกิดความสัมพันธ์ของคนในสังคมขึ้นซึ่งความสัมพันธ์นั้นไดสงเสริมใหกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแตละขัน้ตอนดําเนนิไปอยางตอเนื่องจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ  



4

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2556

4 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีท่ี 5 ฉบับที่ 10 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 5(10) : July - December 2013 

แนวคดิความสัมพันธท์างสงัคม 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมท่ีวิเคราะห์และนําเสนอโดยผูวิจัย
ในบทความนี้ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ และระดับความสัมพันธ์ 
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ ประกอบดวย ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (2) มิติความสัมพันธ์ ประกอบดวย 
ดานสายเลือด ดานจิตใจ ดานสังคม ดานศาสนา ดานวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ (3) ระดับความสัมพันธ์ 
ประกอบดวย ระดับพ่ีนอง ระดับเพื่อนบาน ระดับคนรูจักกัน และระดับคนเคยเห็นหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ความสัมพันธ์ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม 
การแลกสิ่งของกับสิ่งของ 

มติคิวามสัมพันธ ์
ดานสายเลอืด 
ดานจติใจ 
ดานสังคม 
ดานศาสนา 

ดานวัฒนธรรม 
ดานเศรษฐกิจ 

ระดับความสัมพนัธ ์
ระดับพ่ีนอง 

ระดับเพื่อนบาน 
ระดับคนรูจักกัน 

ระดับคนเคยเห็นหนา 

ความสัมพันธท์างสังคม 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ครอบครัว 
ชุมชน 

ระหวางชุมชน 
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ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแก กลุมแลกเปลี่ยนดั้งเดิม และกลุมท่ีเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน
ดั้งเดิม บานเหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวนท้ังสิ้น 11 คน แบงออกเป็น  
ผูท่ีทําการแลกเปลี่ยน จํานวน 4 คน คูแลกเปลี่ยนจํานวน 3 คน ปราชญ์ชาวบานท่ีเชี่ยวชาญเร่ืองการ
แลกเปลี่ยนจํานวน 2 คน และเจาของสวนท่ีผูแลกเปลี่ยนไปทําการซื้อ–ขาย หรือขอแบงปันผลผลิตไป
แลกเปลี่ยนจํานวน 2 คน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูให

ขอมูลสําคัญ และการสังเกตการณแ์บบไมมสีวนรวม 
 

เคร่ืองมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้  การสัมภาษณ์ใชแบบสัมภาษณ์ไมมีโครงสราง และการ

สังเกตการณ์ภาคสนามตามแนวทางและประเด็นเพื่อทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมีผลตอ
การแลกเปลี่ยนดัง้เดิม 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยนําประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ์และการสังเกตุมาวิเคราะห์ สังเคราะห์รวมกับขอมูล 
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เขียนเชิงพรรณนาสรุปประเด็นตามกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่ง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ และระดับ
ความสัมพันธ์ ดังท่ีไดกลาวไวในกรอบแนวคิด 
 

ผลการวิจัย 
จากการไดศึกษาการแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสานผานกลุมคนแลกเปลี่ยนหรือแลกขาวบาน

เหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 11 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
พบวา กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 1. การเตรียมตัวเดินทาง และ 2. การเดินทางไป
แลกเปลี่ยน โดยในแตละกิจกรรมจะแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคม ดังนี้ (ประยูร วีระพันธ์. 2553 : 
สัมภาษณ)์ 

1. การเตรยีมตัวเดนิทาง 
    การเตรียมตัวเดินทางประกอบดวยกิจกรรม (1) การวางแผนการเดินทาง (2) การเตรียม
อุปกรณ ์(3) การเตรียมการแตงกาย และ (4) การเตรียมสิ่งของไปแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดตอไปนี้ (พุฒ 
เสนมา และ พัด ชมพันธ์. 2553 : สัมภาษณ)์ 
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(1) การวางแผนการเดินทาง   
     สภาพแวดลอมของบานเหลาฝุายมีท่ีนานอยแตมีปุาบนท่ีเนินมาก จึงมักจะนําพืชผักและสัตว์

ตางๆ ท่ีหาไดท้ังจากธรรมชาติและที่ปลูกเองไปแลกขาวกับบานอ่ืนๆ โดยการหาบส่ิงของเดินกันไปเป็นกลุม 
ชาวบานเหลาฝูายจะรวมกลุมกันกลุมละประมาณ 5–6 คน มักจะแบงออกเป็น กลุมผูหญิง กลุมผูชาย 
เนื่องจากในสังคมด้ังเดิมชาวบานจะตั้งบานเรือนอยูในหมูญาตพิี่นองดวยกัน ดังนั้นการรวมกลุมจะเร่ิมจาก
ญาติพี่นองไปยังคนท่ีรูจักกันในคุมเดียวกัน และถัดไปในหมูบานเดียวกัน กิจกรรมการแบงกลุมจึงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และระหวางครอบครัวกับชุมชน แตละกลุมจะเลือกหัวหนาของ
กลุมตนเอง เชน หัวหนากลุมผูหญงิ หัวหนากลุมผูชาย หัวหนากลุมจะมีหนาท่ีชวยดูแลความปลอดภัยของ
สมาชิกกลุมและออกคําสั่งกระทําการใชอาวุธ (ไมคาน) ปกปูองลูกนอง และยังมีหนาท่ีคอยดูแลฝึกหัด ให
คําแนะนํา ชวยเหลือถายทอดความรูในการแลกเปลี่ยน อํานวยความสะดวกรวมกับคนแลกขาวในกลุม
เพื่อใหคนแลกขาวท่ีมาใหมฝึกหัดเป็นคนแลกขาวใหได ท้ังการเตรียมสิ่งของ การพูดจา การแลกเปลี่ยน 
การให การแถม การผูกเสี่ยว เป็นตน ความสัมพันธ์ระหวางหัวหนากลุมกับสมาชิกกลุมเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชน เนื่องจากหัวหนากลุมมักจะเป็นคนในชุมชนท่ีไมใชญาติพ่ีนองกัน 

(2) การเตรยีมอุปกรณ ์ 
     กอนท่ีจะไปแลกเปลี่ยนกันคนในครอบครัวของคนแลกขาวจะมีการปรึกษาหารือกันเพื่อ

ชวยกันวางแผน ทํางานเตรียมอุปกรณท่ี์ใชในการแลกเปลี่ยน ท่ีสําคัญคือ ไมคาน ตะกรา และเปฺาะ ภาชนะ
ท่ีใชในการตวงขาว (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ,2544:194) ขั้นตอนนี้จะทําใหเกิด
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เชน ความสัมพันธ์ของพอกับลูกชายในการทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน 
ถาหัวหนาครอบครัวหรือพอทําอุปกรณไ์มไดมาตรฐาน ไมสวย คนในครอบครัวตองชวยกันคิดวาจะวานให
ญาติคนใดทําให หรือถาใกลชิดสนทิสนมกับชางคนใดก็จะวานใหชางทําใหได ถาไมสนิทสนม รูจักมักคุนก็
ตองซื้อมา เพราะการทําอุปกรณ์เหลานั้นตองไดมาตรฐาน สวย และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน
การถายทอดความรูการทําอุปกรณใ์หกับลูกชาย คนในครอบครัวจะปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไร ถามี
ญาติฝุายทางพอหรือฝุายทางแมเชี่ยวชาญท่ีจะถายทอดได พอกับแมก็จะพาลูกชายไปเรียนรูกับญาติคน
นัน้ ถาไมมญีาติฝุายใดถายทอดได พอกับแมก็จะพาลูกชายไปสรางความสัมพันธ์ท่ีดีไวกับชางท่ีพอแมรูจัก
คุนเคย เพื่อใหถายทอดความรูใหกับลูกชาย การถายทอดความรูจากญาติพี่นองและคนในหมูบานจึงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก พอกับลูกชาย พอแมลูกชาย
กับญาต ิและระหวางครอบครัวกับชุมชน คือ พอแมลูกชายกับคนรูจักกัน 

(3) การเตรยีมการแต่งกาย 
     เคร่ืองแตงกายของคนแลกขาวเป็นชุดทํางานปกติของชาวบาน ปกติผูหญิงในครอบครัวจะ

เป็นคนทําเอง โดยท่ัวไปแมจะเป็นคนสอนใหลูกสาวทอผาและตัดเย็บเสื้อผาได เป็นลักษณะความสัมพันธ์
ของคนภายในครอบครัว ถาแมทอผาไมเกงก็อาจจะฝากลูกสาวใหทํางานกบัญาติในหมูบานเพื่อจะไดทอผา
และเย็บเสื้อผาเองได ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ถาหากไมมญีาติท่ีจะสอนไดก็จะตอง
นําไปฝากกับคนรูจักกันในหมูบาน ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชน  
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(4) การเตรยีมสิง่ของไปแลกเปลี่ยน  
     สิ่งของท่ีนําไปแลกเปลี่ยนจะนํามาจากสามทาง ทางแรก นํามาจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

ในหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2551) ไดแก ปุาโคกดอน หนอง
น้ํา ทุงนา ตามปกติสมาชิกในครอบครัวจะชวยกันเตรียมสิ่งของ เชน พอแมลูกชวยกันหาสัตว์ แมลง พืช 
ผัก ผลไม ความสัมพันธ์ระหวางพอกับลูกชายเกิดขึ้นเมื่อลูกชายชวยพอทํางานท่ีใชแรงงานมาก เชน  การ
หาปลา หากบ ไตเขียด เป็นตน ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูในการทํางานกับพอ ภูมิปัญญาเร่ืองตางๆ นั้น    
พอจะถายทอดให เชน วิธีการจับสัตว์แตละชนิด ในแตละท่ี แตละฤดู ความสัมพันธ์ระหวางแมกับลูกสาว
เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวชวยงานของแม เชน เก็บผักจากปุา หนองน้ํา ทุงนา เก็บพืช ผัก ผลไมจากสวน ขุดแมงกิ
นูน ขุดจิ้งโกรง เป็นตน หลังจากนัน้ก็จะชวยแมหอพืช ผัก ผลไม ใสในตะกราหาบเพื่อเตรียมไปแลกเปลี่ยน 
ขณะเดียวกันแมก็จะถายทอดวิธีการ ภูมิปัญญาตางๆ ใหโดยผานการฝึกปฏิบัติจริง เชน ขนาดของหอพืช 
ผัก ผลไม แตละชนิด แตละฤดูกาล เมื่อสมาชิกในครอบครัวชวยกันทํางาน นอกจากไดเรียนรูการทํางาน
ตางๆ จากพอแม แลวยังไดเรียนรูนิสัยใจคอ การวางตน ความอดทน ทําใหสมาชิกครอบครัวมีความรัก 
ความผูกพัน แนนแฟูนกันยิ่งขึ้น แบบนี้ก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์
ระหวางพอแมลูก พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว  

ทางท่ีสอง จากพืชผักท่ีชาวบานและคนท่ีไปแลกขาวปลูกกันเอง ตามปกติครอบครัวคนแลกขาว
จะวางแผนปลูกพชืผักตลอดท้ัง 12 เดอืน เมล็ดพันธ์ุชนดิใดที่ไมมี ตองไปเอามาจากใครในหมูบาน ถาไมมีท่ี
ปลูกพืชผักตองไปขออาศัยปลูกพืชผักกับญาติ หรือขออาศัยท่ีดินคนรูจักมักคุนกันในหมูบาน นอกจากนี้  
ปุยอินทรีย์ท่ีทําจากขี้วัว ขี้ควาย ขี้หมู ขี้ไก ถาไมมีก็ตองไปอาศัยขอคนอื่น ถาพืชผักชนิดใดโตพอท่ีจะเก็บ
ผลผลิตได ผลผลิตท่ีเก็บไดในครัง้แรกจะนําไปฝากเจาของท่ีดิน ถัดมาก็ฝากเจาของปุยอินทรีย์ท่ีเราขอเขา
มาใช การปลูกพชืจึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก และ
ระหวางครอบครัวกับชุมชน คือ คนในครอบครัวกับเจาของท่ีดนิ และเจาของปุย 

ทางท่ีสาม ซื้อจากผูอื่น ถาหาหรือปลูกเองไมได ก็จะซื้อสัตว์ แมลง และผลไมจากสวนตางๆ    
ซึ่งเป็นครัวเรือนท่ีเป็นแหลงจําหนายภายในหมูบาน นับเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับ
ชุมชน คือ ความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวคนแลกขาวกับครอบครัวท่ีจําหนายสิ่งของ 

 

2. การเดินทางไปแลกเปลี่ยน 
    แตเดิมชาวบานจะเดินทางดวยเทาไปตามหมูบาน เมื่อมีถนนทางรถยนต์ติดตอระหวางหมูบาน 

ชาวบานก็จะใชรถเข็นพวงทายรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ หรืออาศัยรถโดยสารประจําทาง ดังนั้นการ
เดินทางไปแลกเปลี่ยนจึงมี 3 ลักษณะ ไดแก (1) การเดินทางดวยเทา (2) การเดินทางดวยรถเข็น รถจักรยาน
พวงรถเข็น และรถจักรยานยนต์พวงรถเข็น และ (3) การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้

    (1) การเดินทางด้วยเท้า การเดินทางดวยเทาของกลุมคนแลกขาวจะนัดหมายสถานท่ี เวลา  
ออกเดินทางไปพรอมกัน แลวเดินทางเลียบไปตามทางลัดผานคันนา ทุงนา ปุาโคก ดอน หนองน้ํา หวย 
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ขณะที่เดินทางกลุมคนแลกขาวก็จะมีเร่ืองเลาตางๆ นาๆ พูดคุยกันไปตลอดทาง บางวันมีกลอนลําท่ีใชลํา
ไปตลอดทางเพื่อปลอบประโลมจิตใจกัน ใหมีกําลังใจในการเดินทาง และอาจจะพูดคุยวางแผนกันวา     
เมื่อไปถึงหมูบานท่ีตองแลกเปลี่ยน คนแลกขาวแตละคนจะไปเร่ิมตนแลกเปลี่ยนท่ีบานเรือนของคนใดกอน  
แลวตระเวนไปครัวเรือนใดบาง จะไดไมไปซ้ําครัวเรือนกัน นี่จึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัว
กับชุมชน คือ ความสัมพันธ์ระหวางคนแลกขาวกับคนแลกขาว  

การเจรจาแลกเปลี่ยนก็ยิ่งแสดงความสนิทสนมคุนเคยกันระหวางคนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน    
มท้ัีงการใหและการแถมซึ่งกันและกัน ยิ่งคนแลกขาวคนใดมเีสี่ยว ซึ่งเป็นคนในหมูบานท่ีไปแลกนั้นท่ีนับถือ
เป็นเพื่อนสนทิกัน เสี่ยวก็จะหาของฝากใหถือกลับมาดวย เชน หมอน ผาไหม ผาขิด เกลือ ปลารา เป็นตน 
การเจรจาแลกเปลี่ยนจึงเป็นลักษณะและความสัมพันธ์ระหวางชุมชน คือ คนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน    
คนแลกขาวกับเสี่ยว การหาบขาวเปลอืกท่ีแลกเปลี่ยนไดกลับบาน คนแลกขาวคนใดมสีามี สามีจะมารอรับ
หาบขาวชวยท่ีกึ่งกลางระหวางทาง คือ ท่ีหนองโน ซึ่งอยูระหวางทางลัดจากบานหนองน้ําเท่ียงกับบาน
เหลาฝูาย เป็นการแสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวระหวางสามกีับภรรยา 

  (2) การเดินทางด้วยรถเข็น รถจักรยานพ่วงรถเข็น และรถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็น   
จะมีการเตรียมสิ่งของใสกระเชอในรถเข็น จะเข็นรถไปตามถนนลูกรัง ถนนลาดยาง จะตองรีบเข็นรถ     
ป่ันรถจักรยาน และขับรถจักรยานยนตท้ั์งไปและกลับ โดยจะไมมกีารพักระหวางทาง เพราะถาสายแดดจะ
รอนมาก จะทําใหเดินทางลําบาก จะมุงไปสูจุดหมายครัวเรือนท่ีจะแลกเปลี่ยนไดทันทีโดยตองไมรีรอ เชน 
บานญาติ บานคนท่ีรูจัก บานเสี่ยว และบานคูแลกเปลี่ยนท่ีมีความตองการแลกเปลี่ยนสูง คนแลกขาวท่ี
เดินทางไปดวยกันตองมีอัธยาศัยไมตรีดี พูดจาดี หรือบางทีตองเป็นคนท่ีมีคนรูจักอยางกวางขวาง มีญาติ
มาก และมีเสี่ยว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จเร็วมาก เพราะวาตามหมูบาน
รถเข็นใดมีคนมารุมลอมดูสิ่งของจํานวนมากๆ ก็จะชักชวน และรีบเรงใหแลกเปลี่ยนดวยกันไปตามๆ กัน 
ซึ่งจะทําใหส่ิงของท่ีแลกเปลี่ยนหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน คือ 
คนแลกขาวกับคนแลกขาว และคนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน 

  (3) การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง จะออกเดินทางจากบานดอนชี เวลาประมาณ 
06.00 น. วิ่งรอบบานเหลาฝูาย คนแลกขาวรอขึ้นรถท่ีบานของตนเอง คนขับรถก็จะชวยหอบหิ้วตะกรา
หาบของคนแลกขาวขึ้นบนรถโดยสารพรอมท้ังจัดท่ีวางหาบตะกราใหคนแลกขาวแตละคนจนกระท่ังเสร็จ
เรียบรอย และทักทายกันดวยความสนิทสนม และเป็นกันเอง บางทีคนโดยสารก็ขอซื้อสิ่งของจากคนแลก
ขาวบนรถโดยสารก็มีเป็นประจํา คนแลกขาวไมมีใครอยากขาย แตจะขายใหก็ตอเมื่อปฏิเสธไมไดจริงๆ  
กิจกรรมเหลานี้จึงแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชนคือ คนแลกขาวกับคนขับรถโดยสาร และคน
โดยสารกับคนแลกขาว 

  ขณะนั่งอยูบนรถโดยสารกลุมคนแลกขาวก็พูดคุยกันเองวา ใครจะลงรถโดยสารท่ีจุดใดบาง
ตั้งแตบานหัวดงจนกระท่ังถึงบานเปือย และจะตระเวนไปตามบานคูแลกเปลี่ยนคนใดบางจะไดไมซ้ํากัน 
จนกระท่ังพูดถึงเร่ืองการนัดพบกันหลังจากท่ีแลกเปลี่ยนเสร็จวา จะนัดพบกันท่ีบานญาติของคนแลกขาว
คนใด หรือจะนัดพบกันท่ีรานขายของชําและขายอาหารไปดวยกัน สวนใหญคนแลกขาวจะนัดพบกันท่ีราน
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ของยายแสง บานหัวดง เพื่อรับประทานอาหารเท่ียงดวยกัน คนท่ีไมไดเอาหอขาวมาดวยก็จะสั่งอาหารท่ี
รานยายแสงมารับประทานรวมกัน  หรือคนใดมีญาติ ญาติก็จะนําอาหารมาเลี้ยงท่ีรานยายแสง หรือบางที
ยายแสงก็ทําอาหารเลีย้งกลุมคนแลกขาวเสียเอง เพราะวากลุมคนเหลานี้ไดพบปะพูดคุยคุนเคยกันมานาน 
มีความสัมพันธ์กันเสมือนญาติ ไปไหนมาไหนก็สงขาวกัน เวลามีงานบุญตางๆ ก็สงขาวกันใหมารวมงาน
บุญ ใครจะมาถามขาวคราวใคร สงขาวถึงใคร ก็ฝากขาวผานกลุมคนแลกขาวได กิจกรรมเหลานี้เป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชนคือ คนแลกขาวกับญาติหางๆ ตางหมูบานกัน คนแลกขาวกับคนรูจัก
กัน และคนแลกขาวกับเจาของรานขายของชําและขายอาหาร เมื่อถึงเวลา 11.30 น. รถโดยสารก็มาถึงราน
ยายแสงและกลับถึงบานเหลาฝูายเวลา 12.00 น. สามีและลูกก็จะรอรับคนแลกขาวท่ีบานของตนเองเพื่อ
พูดคุยถามไถถึงการแลกขาววาเป็นอยางไร มีปัญหาขัดของสิ่งใดไหม คูแลกเปลี่ยนคนใดสั่งสิ่งของใดบาง 
แลวสมาชิกภายในครอบครัวก็จะไดชวยกันเตรียมสิ่งของเพื่อไปแลกเปลี่ยนในวันตอไป เป็นกิจกรรมท่ีแสดง
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก  

ตามรายละเอยีดท่ีกลาวถึงการเดินทางแลกเปลี่ยน จึงนําเสนอเสนทางการแลกเปลี่ยน ดังภาพท่ี 
2 ตอไปน้ี 

 

 
                      

ภาพที ่2 เสนทางการแลกเปลี่ยนของคนแลกขาวบานเหลาฝูาย 
      ท่ีมา : สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัดอํานาจเจรญิ, 2554.  
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ระดับและมติขิองความสัมพันธ์ 
 นอกจากการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของคนจากการแลกเปลี่ยนแลวในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนยังมรีะดับและมิติของความสัมพันธ์ดังตอไปนี้ 

มติคิวามสัมพันธ ์
 มติคิวามสัมพันธ์ หมายถงึ ความสัมพันธ์ของคนมองไดหลายแงหลายมุมแตละแงแตละมุมท่ีมอง 
คือ มติใินแตละดาน แบงออกเป็น 6 มติ ิดังตอไปน้ี 

 (1) มิติด้านสายเลือด หมายถึง คนท่ีมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
เชน พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว พี่กับนอง และเครือญาติ เป็นตน ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการ
แลกเปลี่ยนในมิติของสายเลือด ไดแก ลักษณะความสัมพันธ์ของพอแมกับลูกชายและลูกสาว พอแม     
ลูกชายและลูกสาวไดรวมกันปรึกษาหารือวางแผนการเตรียมตัวเพื่อไปแลกเปลี่ยนสิ่งของ  พอแมลูกชาย
และลูกสาวไดแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทํากิจกรรมของครอบครัวกอใหเกิดความรักความผูกพัน
ในครอบครัว ขณะเดียวกันนอกจากพอแมจะไดถายทอดความรูดานการประกอบอาชพีแลว ยังใหความคิด 
ประสบการณ์ในการดํารงชีวิตเพื่อจะดํารงตนในชวีติประจําวันและตอไปจะไดมีชีวิตครอบครัวไดอยางปกติ
สุข ในสังคมด้ังเดิมการถายทอดความรูในการประกอบอาชีพจะใหเฉพาะคนในครอบครัวหรือภายในเครือ
ญาติท่ีมีสายเลอืดเดียวกันเทานัน้ 

 (2) มิติด้านจิตใจ หมายถึง คนท่ีรูจักกัน มีแนวความคิด มีการปฏิบัติงานรวมกัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ใหกําลังใจกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์กันทางจิตใจ เชน พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว ญาติพี่
นอง เพื่อนบาน คนรูจักกัน เสี่ยว เป็นตน ตัวอยางเชน แมกับลูกสาว แมจะสอนลูกสาวในเร่ืองการทอผา 
การบานการเรือน ขณะเดียวกันแมก็จะสอนแงคิด แงมุมชีวิต ใหลูกสาวเป็นคนดี มีจิตสํานึกท่ีดีตอชุมชน 
เพราะลูกสาวคือคนท่ีจะไปเป็นแมบานในอนาคต จะตองสามารถวางตนเป็นหลักคิดใหลูก สั่งสอนลูก ดูแล
ลูก เขาใจลูกพรอมท้ังคนในครอบครัว เป็นกําลังใจใหซึ่งกันและกัน และสามารถปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอยางท่ี
ดีแกลูก พรอมท้ังดํารงตนอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข ขณะเดียวกันลูกสาวก็จะไดรับการเอาใจใสดูแล
อบรมสั่งสอนจากญาติพ่ีนองท่ีต้ังบานเรือนอยูใกลเคียงกัน นอกจากนั้นหากลูกสาวไปหัดทอผากับผูมีฝีมือ
ในหมูบานก็จะเกิดความสัมพันธ์ทางจิตใจในการอบรมสั่งสอนเชนเดียวกับคนท่ีเป็นญาตกิัน 

 (3) มิติด้านสังคม หมายถึง การท่ีคนในชุมชนหรือระหวางชุมชนไดรูจักกันติดตอกันไปมาหาสู
กัน สงส่ิงของแลกเปลี่ยนถึงกัน เชน คนรูจักกัน เพื่อนบาน คูแลกเปลี่ยน เสี่ยว เป็นตน เร่ิมแรกอาจจะเป็น
เพียงแคคนรูจักกันเพื่อนบานหรือในฐานะของคูแลกเปลี่ยนเมื่อไดติดตอแลกเปลี่ยนสัมพันธ์กันนาน
พอสมควรก็จะมีความสนิทสนมกันเพิ่มขึ้น จนอาจจะไดผูกเสี่ยวกัน เสี่ยวเป็นการผูกพันกันดวยประเพณี
การผูกเสี่ยว คนท่ีจะผูกเสี่ยวกันไดจะตองมีหนาตา นิสัยใจคอ คลายคลึงกันอายุไลเลี่ยกัน มีกฎเกณฑ์ท่ี
เสี่ยวจะตองปฏบัิติตนรวมกัน เชน เยี่ยมเยียนถามไถขาวคราว มีของฝากใหกันอยางสม่ําเสมอ ไปงานบุญ 
งานสังคมของกันและกันอยูเสมอ ถาเสี่ยวฝุายใดฝุายหนึ่งไดรับความเดือดรอนก็ใหความชวยเหลืออยาง
เต็มใจเสมือนญาตหิรือบางทกี็ยิ่งกวาญาติ ความผูกพันของเสี่ยวย่ิงนานวันย่ิงใกลชิดกวาญาติ ความผูกพัน
ใกลชิดน้ีสงผานไปยังคนหลายรุนตัง้แต ลูก หลาน เหลน เป็นตนไป (ชอบ ดีสวนโคก. 2547: 60–63) ระบบ
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เสี่ยวในภาคอีสานจึงมีผลตอความสัมพันธ์ของคนมาก ทําใหคนมีน้ําใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผตอกัน ฮักแพง
แบงปันกัน ทําใหความสัมพันธ์แบบเสี่ยวมมีนต์ขลังไมเสื่อมคลาย  

 (4) มติดิ้านศาสนา หมายถงึ กิจกรรมท่ีปฏบัิตกิันในชุมชนและเกี่ยวของกับวัดโดยตรง เชน การ
ไปงานบุญพระเวสในหมูบาน เป็นตน เร่ิมตัง้แตเมื่อชุมชนมกีารจัดงานบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนา จึง
ไดเชิญคนท่ีรูจักกัน สนิทสนมกัน เชน คนท่ีเคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกันมานาน มารวมงานทําบุญท่ีบานและ 
ท่ีวัด แบบนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชนคือ คนในครอบครัวกับคนรูจักกันภายใน
หมูบานและความสัมพันธ์ระหวางชุมชนผานกิจกรรมทางศาสนาคือ คนในครอบครัวกับคนรูจักกันภายนอก
หมูบาน 

 (5) มติดิ้านวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิต ครอบครัว เกิด แก เจ็บ ตาย เชน งาน
ทําบุญขึน้บานใหม งานเลี้ยงผีปุูตา เป็นตน และการถายทอดความรูเชน การทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน การ
ทอผาฝูาย การยอมคราม เป็นตน ถาพอกับแมยังไมเชี่ยวชาญพอท่ีจะถายทอดใหลูกในบางสิ่งบางอยาง 
พอกับแมก็จะมองหาวาญาตทิางฝุายใดพอท่ีจะถายทอดใหลูกได ถาไมมญีาติทางฝุายใดถายทอดไดพอกับ
แมก็จะพาลูกไปฝากกับคนรูจักเพื่อสรางความสัมพันธ์ใหกลายเป็นคนใกลชิดสนิทสนมกัน จนกระท่ังยอม
ถายทอดความรูตางๆ ใหลูกของตน 

 (6) มิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมท่ีงอกเงยจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของท่ีมีอยูตามธรรมชาติ
ไปเป็นการผลิตเพื่อสนองความตองการของตลาดเชน คนแลกขาวนําสิ่งของท่ีตลาดตองการไปสงขายใหพอคา 
แมคาในตลาด ถาคนแลกขาวหาสิ่งของเองไมไดก็มักจะไปสั่งเจาของสวนใหเพิ่มผลผลิตตามท่ีตลาดตองการ 
หรือมกีารจางทําสิ่งของท่ีทําเองไมไดเชน ไมคาน ตะกราสาน เปฺาะ เป็นตน  
 ระดับความสัมพนัธ ์ 

 ระดับความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ท่ีใกลชิดหรือเหินหาง ตั้งแตจากระดับศูนย์กลางท่ี
เป็นความสัมพันธ์ใกลชิดท่ีสุด ไปจนถึงความสัมพันธ์ระดับรองลงไปของปริมณฑลท่ีขยับออกหางจากจุด
ศูนย์กลาง ไปยังปริมณฑลวงนอกสุดท่ีเป็นระดับความสัมพันธ์ท่ีใกลชิดนอยท่ีสุดหรือเหินหางมากท่ีสุด     
แตละระดับความสัมพันธ์ยังประกอบดวยมิติความสัมพันธ์ท่ีแตกตางกัน ตัง้แต 6 มติไิปจนถึง 2 มติ ิดังนี ้

 (1) ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว คือ พอ แม ลูก พี่
นอง ถือวาเป็นระดับความสัมพันธ์ท่ีแนนแฟูนใกลชิดท่ีสุด มีมิติความสัมพันธ์ครบท้ัง 6 มิติ (1) มิติแรก 
ไดแก มิติดานสายเลือดท่ีผูกพันและนับญาติกันไดทางสายเลือด จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงระดับได (2) 
มิติท่ีสอง ไดแก มิติดานจิตใจ คนในครอบครัวเดียวกันเป็นคนท่ีใกลชิด ผูกพันกัน ดูแลเอาใจใสดานจิตใจ
ซึ่งกันและกัน (3) มติท่ีิสาม ไดแก มิติดานสังคม คนในครอบครัวมีการติดตอสื่อสารใกลชิดกันตลอดเวลา 
มีอะไรก็แบงปันกัน รวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ อยูเสมอ (4) มิติท่ีสี่ มิติดานศาสนา เป็นกิจกรรมท่ีคนใน
ครอบครัวทําท่ีเกี่ยวกับวัดโดยตรงเชน การทําบุญตักบาตรในชีวิตประจําวัน สมาชิกในครอบครัวไดชวยเหลือ
กันจัดเตรียมสิ่งของไปตักบาตรและทําบุญท่ีวัด (5) มิติท่ีหา มิติดานวัฒนธรรม ภายในครอบครัวไดทํางาน
รวมกัน ถายทอดความรูใหกัน และนําไปถายทอดใหคนรุนหลังใหสามารถสืบทอดจากรุนสูรุนไดอยาง
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ยั่งยืนและ (6) มติสิุดทายคอื มติดิานเศรษฐกิจ จากการท่ีสมาชิกในครอบครัวไดรวมกันทํางาน ชวยกันลด
คาใชจาย ชวยกันหาชองทางในการนําผลผลิตไปจําหนายนอกเหนอืจากการแลกเปลี่ยน  

 (2) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 1 คือ ระดับญาติพี่นอง เป็นระดับความสัมพันธ์ท่ีใกลชิด
กันนอยกวาคนในครอบครัวแตก็นับวามีความสัมพันธ์ท่ีใกลชิดกันคอนขางมากประกอบดวยมิติ
ความสัมพันธ์ 6 มิติเชนเดียวกับระดับศูนย์กลาง คือ (1) มิติดานสายเลือด คนท่ีมีความสัมพันธ์กันทาง
สายเลอืดจะชวยเหลือกันในยามตกทุกข์ไดยากอยางเต็มท่ีโดยไมมีเงื่อนไข และจะถายทอดความรูท่ีสงตอ
กันมาในตระกูลเดยีวกัน เชน ความรูในการประกอบอาชีพ (2) มิติดานจิตใจ นอกจากคนในครอบครัวแลว 
ก็จะมีคนท่ีเป็นญาติพี่นองกันท่ีจะดูแลเอาใจใสกัน คอยชวยเหลือแนะนําในสิ่งท่ีดี ท่ีถูกตอง (3) มิติดาน
สังคม ญาติพี่นองมีความผูกพันกันทํากิจกรรมใดของคนในครอบครัวหรือตระกูล ก็จะสงขาวคราวถึงกัน
เพื่อใหรับรูขาวสาร ความเป็นไปของเครือญาติหรือตระกูล (4) มิติดานศาสนา ครอบครัวกับเครือญาติ
มักจะรวมกันทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับทางวัดอยูเสมอ เชน การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบุพการท่ีีลวงลับไปแลว 
(5) มิติดานวัฒนธรรม มีการถายทอดความรูตางๆ บางอยางตามสายตระกูล เชน ลายผาประจําตระกูล
จําเป็นตองถายทอดใหกับสายเลือดของตนเอง ไดแก ลูก หลาน เหลน และ (6) มิติดานเศรษฐกิจ ญาติพี่
นองบางคนจะถนัดในการปลูกพชืผักและผลไมบางชนิด ก็จะใหคนในกลุมญาติพ่ีนองของตนเองเป็นคนชวย
ขยายการกระจายผลผลิตไปสูตลาดอื่น  

(3) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 2 คือ ระดับเพื่อนบาน เป็นความสัมพันธ์ท่ีใกลชิดนอยกวา
ญาติพ่ีนอง ไมมคีวามผูกพันกันทางสายเลอืด แตจะอยูบานใกลชิดกันในบริเวณคุมเดียวกัน หรือในหมูบาน
เดียวกัน ประกอบไปดวย 5 มติ ิดังนี้ (1) มติดิานจติใจ คนท่ีเป็นเพื่อนบานกันสวนใหญจะมีบานเรือนใกลชิด
ติดกัน รูจักกันเป็นอยางดี จึงสนิทสนมกลมเกลียวกัน ชวยเหลือเผื่อแผกัน เพื่อนบานจะคอยชวยเหลือ
หวงใยกันเหมือนญาติพี่นอง เพื่อนบานคอยดูแลลูกของเพื่อนบานเหมือนกับลูกของตนเอง เชน คอยให
คําแนะนํา สั่งสอนใหเป็นคนดีเป็นความผูกพันกันดานจิตใจ (2) มิติดานสังคม เพื่อนบานเป็นกลุมคนท่ี
ใกลชิดกันมีเร่ืองใดก็ตองสงขาวใหเพื่อนบานท่ีอยูใกลชิดทราบกอน มักจะไปมาหาสูถามไถทุกข์สุขกันเป็น
ประจํา มงีานใดๆ ก็จะชวยเหลอืกันอยางเต็มท่ี (3) มติดิานศาสนา เพื่อนบานกันมักจะไปทําบุญตักบาตรท่ี
วัดดวยกัน ในงานบุญประจําปีตางๆ จะชวนกันไปชวยงานวัด เตรียมสถานท่ี เตรียมสิ่งของ เป็นความ
ผูกพันกันดานศาสนา (4) มติดิานวัฒนธรรม เพื่อนบานมักจะเป็นคนท่ีถายทอดความรูตางๆ ท่ีอีกบานหนึ่ง
ไมมี เชน การจักสานเคร่ืองใชตางๆ การทอผา ยอมผา และการทําขนม เป็นตน (5) มิติดานเศรษฐกิจ 
เพื่อนบานจะชักชวนกันไปแลกเปลี่ยนดวยกันจะไดมีสิ่งของไปแลกเปลี่ยนท่ีหลากหลาย และแตกตางกัน 
บางทีเพื่อนบานก็มาสงขาววาท่ีไหนบางมีสิ่งของหรือสินคาอะไรหรือมีคูแลกเปลี่ยนหรือลูกคาท่ีไหน
ตองการสั่งสิ่งของใดบาง ก็จะชวยกันขยายตลาดแลกเปลี่ยนซือ้ขายสินคาใหกันและกัน 

 (4) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3  คือ ระดับคนรูจักกัน เป็นคนท่ีรูจักคุนเคยกันแตไมใช
เพื่อนบาน มคีวามสนทิสนมกันพอสมควร เชน คนขับรถโดยสารท่ีใชเดินทางอยูเป็นประจํา คูแลกเปลี่ยนท่ี
แลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ เป็นตนประกอบดวย 5 มิติ ไดแก (1) มิติดานจิตใจ คนขับรถโดยสารเป็นคนรูจัก
กันท่ีคอยดูแลชวยเหลือผูโดยสารใหไดท่ีนั่งท่ีเหมาะสม และจัดวางสิ่งของของผูโดยสารใหเป็นระเบียบ
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เรียบรอย บางคร้ังคนขับรถจะคํานึงถึงจิตใจ ความจําเป็น ของผูโดยสารท่ีมีความเรงดวน  เชน คนปุวย 
หรือคนใกลคลอด ก็จะคอยดูแลเป็นพิเศษ (2) มิติดานสังคม คูแลกเปลี่ยนในแตละหมูบานจะเป็นคนรูจัก
กันกับคนแลกขาวท่ีไปมาหาสูกันอยูเป็นประจํา ถาวันไหนคนแลกขาวท่ีเคยไปเป็นประจําตอมาไมไดไป    
คูแลกเปลี่ยนก็จะถามขาวคราวกับกลุมคนแลกขาววา คนแลกขาวของตนเป็นอยางไร  ทําไมวันนี้ไมมา 
บางครัง้เมื่อคดิถึงกันก็อาจจะฝากสิ่งของไปให โดยฝากไปกับกลุมคนแลกขาวท่ีเคยมาดวยกัน (3) มิติดาน
ศาสนา เสี่ยวจะเร่ิมจากคนรูจักกัน ตอมาพอรักใครชอบพอกันมีหนาตาคลายกัน นิสัยใจคอใกลเคียงกัน 
อายุรุนราวคราวเดียวกัน ก็จะมาผูกเส่ียวกัน มกีฎเกณฑ์ของเสี่ยวใหปฏิบัติรักใครเป็นมิตรท่ีดีตอกัน เวลา
มีงานบุญท่ีหมูบานของเสี่ยวฝุายใดก็บอกขาวเชิญชวนเสี่ยวมาชวยทําบุญท่ีวัดของหมูบานตนเอง  
แลกเปลี่ยนชวยเหลือระหวางกันในงานดานศาสนาเชน งานปริวาสกรรมของหมูบาน (4) มิติดานวัฒนธรรม 
คนท่ีมีความรู มฝีีมอืในดานตางๆ มักจะเป็นผูถายทอดความรูตางๆ ใหกับคนในหมูบานท่ีรูจักกัน เชน การ
ทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน การทอผา (5) มิติดานเศรษฐกิจ คนแลกขาวจะหาสิ่งของไปแลกเปลี่ยนจาก
แหลงตางๆ ท้ังในหมูบานและนอกหมูบาน สิ่งใดท่ีรูวามีคนตองการแตในหมูบานตนเองไมมี ก็ตองอาศัย
คนรูจักกันที่รูแหลงสิ่งของน้ันแนะนําใหไปแลกเปลี่ยนซือ้หามาก็จะไดส่ิงของตามตองการ   

 (5) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 4 คือ คนเคยเห็นหนา เป็นคนท่ีพบปะกันในระหวางการ
เดินทางไปแลกขาว เชน คนโดยสารรถประจําทางรวมกัน คนเคยเห็นหนากันในหมูบานอื่น เป็นตน จะเป็น
คนรูจักกันแคผิวเผิน ประกอบดวย 2 มิติ ไดแก (1) มิติดานสังคม คนโดยสารรถประจําทางสวนใหญจะ
เป็นคนเคยเห็นหนากัน เร่ิมแรกก็แคพูดคุยกันตามธรรมดา ตอมาเมื่อเร่ิมคุนเคยกันมากขึ้นก็จะถามไถหา
กันหากไมเห็นกันตามปกติ (2) มติดิานเศรษฐกิจ คนโดยสารรถประจําทางที่มากับคนแลกขาว บางคร้ังจะ
พบสิ่งของท่ีตนอยากไดก็จะขอซื้อสิ่งของนัน้ ดังนัน้คนโดยสารรถประจําทางจึงกลายเป็นลูกคาอกีทางหน่ึง 
จากความสัมพันธ์ท่ีกลาวมาท้ังหมดมีท้ังมิติความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์  ซึ่งแสดงใหเห็นไดดัง
แผนภาพท่ี 3 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการแลก เปลี่ยนในมิติตางๆ 
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ภาพที ่3 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการแลกเปลี่ยนในมิติตาง ๆ 
ท่ีมา: ผูวิจัยสังเคราะห ์

 

สรุปและอภิปรายผล 
การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมชาวอสีานมุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมสรุปได 2 ลักษณะหลัก คือ (1) 

ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน (2) มติคิวามสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์ 
ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะความสัมพันธ์

ภายในครอบครวั เป็นความสัมพันธ์ของพอแมลูก พี่นอง และเครือญาติ (2) ลักษณะความสัมพันธ์ระหวาง
ครอบครัวกับชุมชนเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบาน คนในคุมเดียวกัน คนในหมูบานเดียวกัน และ (3) 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของคนท่ีเคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกันคนขับรถโดยสาร
ระหวางหมูบาน คนรูจักกันหรือเคยเห็นหนากันบนรถโดยสารระหวางหมูบานคนเคยชวยเหลือกันใน
ระหวางการเดินทางแลกเปลี่ยนไปตามหมูบาน และคนท่ีผูกเสี่ยวดวยในหมูบานอ่ืน  
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ลักษณะความสัมพันธ์ท้ังสามไมไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาดแตมีลักษณะเป็นเครือขาย
ความสัมพันธ์เดียวกันขนาดใหญท่ีมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางเครือขายความสัมพันธ์แลวแผขยายออกไป
รอบดานจากเพื่อนบานไปสูคนรูจักกันในชุมชน และกระจายออกไประหวางชุมชนสูคูแลกเปลี่ยน เสี่ยว 
คนขับรถโดยสาร และอื่นๆ  

มติิความสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์แบงออกเป็น 6 มิติความสัมพันธ์ และ 4 ระดับความสัมพันธ์ 
มิติความสัมพันธ์ ประกอบดวย มิติดานสายเลือด มิติดานจิตใจ มิติดานสังคม มิติดานศาสนา มิติดาน
วัฒนธรรมและมิติดานเศรษฐกิจสวนระดับความสัมพันธ์ ประกอบดวยระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง ระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 1 ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 2 ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 3 และระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 4 

ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง คือ ครอบครัว ไดแก พอแม ลูกชาย ลูกสาว และระดับความสัมพันธ์ 
ปริมณฑลท่ี 1 คือ ญาติพี่นอง คนในสองระดับนี้จะมีความสัมพันธ์กันดานมิติสายเลือด และมิติจิตใจ เป็น
ระดับท่ีมีความใกลชิดกันสูงมาก และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลท่ี 2 คือ เพื่อนบาน ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลท่ี 3 คือ คนรูจักกัน และระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลท่ี 4 คือ คนเคยเห็นหนา คนในสามระดับนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับจากความเหินหางกันไปเป็น
ความสัมพันธ์ท่ีใกลชิดกันระดับญาติพี่นองได ตัวอยางเชน เสี่ยวอาจจะเร่ิมจากคนเคยเห็นหนา เวลาคนแลก
ขาวไปแลกขาวท่ีหมูบานตางๆ คนเคยเห็นหนาก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ตอมาก็พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็น
ระดับคนรูจักกัน พอนานวันเขามีความสนิทสนมกันมากขึ้น ก็มีการผูกเสี่ยวกัน เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์
ใกลชิดมากขึ้นกลายเป็นระดับเพื่อนบาน มีการเยี่ยมเยียนถามขาวกัน ชวยเหลือกันอยางสม่ําเสมอ ตอมาจึง
นับถือเป็นญาติพี่นอง ความเป็นเสี่ยวสืบทอดกันไปชั่วลูก หลาน เหลน บางทีเสี่ยวก็อาจจะพัฒนาไปถึงขั้น
ระดับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได แตก็เป็นสวนนอย สวนใหญจะพัฒนาความสัมพันธ์มากท่ีสุดถึง
ระดับญาตพิี่นอง  

จากความสัมพันธ์ของคนในชุมชนตามระดับและมิติตาง ๆ เป็นพื้นฐานใหชุมชนหมูบานมีความ
เขมแข็ง และทําใหความเป็นหมูบานและชุมชนยังคงดํารงอยูคูประเทศไทยตราบเทาทุกวันนี้ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
บทความนี้เป็นจุดเร่ิมตนของการใหความสนใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวบานอีสานท่ีถูก

ละเลย คือ การแลกเปลี่ยน จะเป็นการขยายการศึกษาการแลกเปลี่ยนของชาวบานอีสานท่ีมีหลายลักษณะ 
หลายระดับ เชน การแลกเปลี่ยนของชุมชนคนปลูกขาวกับชุมชนหาปลา ชุมชนตีเหล็ก ชุมชนทําเกลือ
สินเธาว ์และการแลกเปลี่ยนระยะไกลของกุลา  นายฮอย นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของชาวบานอีกตอไป ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนแบบ
ดั้งเดิมนําไปเป็นสารสนเทศพืน้ฐานใหกับภาครัฐในการวางนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนตอไป 
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  ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร 
ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดสกลนคร 

   Demand for Developing Accounting Knowledge 
of the Financial officers at Sub – district Administrative  

in Sakon Nakhon Province. 
 

นันทน์ภัส  ธีระอกนิษฐ ์1   
ปิยะจินต์  ปัทมดิลก 1   

 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาความรูทางดานการบัญชี ของ
บุคลากรสวนงานคลังสังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร รวมถึงเพื่อศึกษาความแตกตาง
ของความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชี ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัด
สกลนคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร จํานวน 
152 คน ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2556 โดยใชแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห์ขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห์
ไดแก t - test, F- test (one way anova) และการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด LSD (Least significant 
difference)ผลการวจิัยพบวาบุคลากรสวนงานคลังสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 35 – 44 ปี ระดับ
การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี สาขาท่ีจบการศึกษาคือสาขาการบัญชี ตําแหนงงานของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเป็นนักวิชาการเงินและบัญช ีอายุงานโดยเฉลี่ยอยูในชวง 6 – 9 ปี 

บุคลากรสวนงานคลัง  มีระดับความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีดานสารสนเทศทางการ
บัญชีโดยเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานการควบคุมภายใน และดานการบันทึกและจัดทําบัญช ี
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ดานการบันทึกและจัดทําบัญชี บุคลากรสวนงานคลังมีความ
ตองการพัฒนาในเร่ืองการปิดบัญชี การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ
และเงินสดจาย ตามลําดับ ดานสารสนเทศทางการบัญชี มีความตองการพัฒนาในเร่ืองการใชระบบ
สารสนเทศในการจัดทําขอมูลทางการบัญชี การใชระบบสารสนเทศในการบันทึกบัญชี การรายงานฐานะ

                                                           
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การเงินโดยใชระบบสารสนเทศ ตามลําดับ สวนดานการควบคุมภายในมีความตองการพัฒนาในเร่ืองการ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิของงานทัศนคติและการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายในองค์กร คุณธรรม
จริยธรรมทางวชิาชพี และบทลงโทษท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห์หาความความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สาขาท่ีจบ
การศกึษา ตําแหนงงานท่ีทํา อายุงาน กับความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชี ไมมีความแตกตางกันใน
ทุกดาน สวนคุณลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษา กับความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีดาน
การควบคุมภายใน มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

บุคลากรสวนงานคลังมีความตองการท่ีจะพัฒนาความรูดานอื่น ๆ ดวยอาทิเชน ระบบบัญช ี
ภาษาอังกฤษ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และทักษะการใชโปรแกรมทางดานคอมพิวเตอร์ และในสวนวิธีการพัฒนา
ความรูพบวา สวนใหญตองการวิธีการพัฒนาความรู อันไดแก การเขารวมอบรมสัมมนาการประชุมเชิง
ปฏบัิตกิาร และการศกึษาหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ยังพบวา บุคลากรสวนงานคลังสวนใหญไมสนใจวิธีการ
พัฒนาความรูดวยวธีิการศกึษาดูงาน 
 

ค าส าคัญ : ความตองการพัฒนาความรู 
 

Abstract 
 The purpose of this study were to identify the demand for developing accounting knowledge 
of the financial officers at sub-district administration in sakon nakhon province and also to study the 
difference of demand for developing accounting Knowledge among the financial officers at sub-district 
administration in sakon nakhon province. The target groups were divided according to sex, age, 
education level, educational area, work position and work experience. The data were collected from 
the 152 financial officers at sub-district administration in sakon nakhon province between January to 
march 2013.  The statistical tool used to collect data was a questionnaire. The data was analyzed by 
descriptive statistics using for frequency, percentage and means. The statistics applied to analysed 
data were t – test, F – test (one – way anova) and Lsd. The Finding of the study showed that most of 
the financial officers were female, with age between 35 - 44 years, holding bachelor’s degree of 
accounting. And most of the respondents’ work position were  financial and accounting scholars who 
had work experience between 6 – 9 years. 
 The highest demand which the financial officers wanted to develop amongst themselves was 
the knowledge of accounting information system, Internal control and accounting Entries respectively. 
When considering for each aspect, the accounting entries, the financial officers needed to develop on 
closing entries, financial statement and cash inflow – cash outflow respectively. For the aspect of  
Accounting Information system. They desired to develop their skills in using information system for 
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accounting entries and reporting the financial status respectively. On the aspect of internal control. 
The development required was the administration focusing on work achievement, attitude and work 
performance promotion, ethics for profession and any punishment related to the organization 
respectively. 
 The data were analysed accounting to the personal differences of sex, age, educational 
area, work position, work experience and the development required on accounting found that they 
were not different in any aspect. In addition, the personal characteristics of education and the 
knowledge development required on the accounting internal control were significantly different at 
0.05 level. 
 The other knowledge development that the financial officers required were accounting 
system design, English accounting, laws related to accounting and computer skills.  Moreover, they 
required to improve their knowledge by other means such as attending seminar, workshop 
conference, and short course. It was also found that most of the financial officers did not require to 
improve themselves by any field trip. 
 

Keyword : Demand for developing accounting knowledge 
 

บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555 – 2559) ไดใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค ระดับประเทศ มุงเนนใหคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อใหเกิดสมดุล อีกท้ังยังมีขอ
ผูกพันในการเป็นประชาคมอาเซียน จึงจําเป็นตองมีการเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเข็มแข็ง ไดแกการ
สรางทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย    
สูสังคมคุณภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสวนสําคัญ ท่ีชวยผลักดันใหองค์กรพัฒนาสูความสําเร็จตามเปูาหมาย
อยางเป็นระบบและตอเนื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) จึงเป็นสิ่ง
สําคัญและจําเป็นสําหรับทุกองค์กรท่ีควรใหความสําคัญ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542 : 1) โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีแมจะมีเทคโนโลยีเขามาชวยการทํางานมากขึ้น หากแตบุคลากรก็ยังเป็นจักรกล      
ท่ีสําคัญในอันท่ีจะสงเสริมและพัฒนาใหองค์กรกาวไปขางหนา ดังนั้นองค์กรควรตระหนักถึงความสําคัญ 
อีกท้ังควรจะตองสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรภายในองค์กรไดมีการพัฒนาความรูความสามารถอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการปรับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การพัฒนาบุคลากรถือเป็นกระบวนการสําคัญขั้นตอนหนึ่ง ในอันท่ีจะบริหารจัดการองค์กร  
เนื่องจากในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองค์กร จําเป็นตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะ    
อกีทัง้บุคคลที่ปฏบัิตงิานในหนวยงานตาง ๆ ทุกคนลวนมีความตองการขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีความตองการ
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ขั้นสูงขึน้ไปอีกตามทฤษฎีของ Abrahum Maslow (สมยศ  นาวีการ : 2540) ซึ่งไดระบุถึงความตองการของ
มนุษยจ์ากพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงไว 5 ดาน ไดแก 1) ความตองการดานรางกาย เชน ความตองการดาน
ปัจจัยสี่ ไดแก อาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยูอาศัย2) ความตองการความปลอดภัย เป็นความตองการ
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยท่ีปราศจากอันตรายทางดานรางกายและจิตใจ 3) ความตองการทางสังคม เป็น
ความตองการท่ีจะเกี่ยวพันกับบุคคล การมีเพื่อน และการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่นเพื่อตอบสนองความ
ตองการทางสังคม 4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง เป็นความตองการท่ีจะสรางการเคารพตนเองและ
การไดรับการชมเชยจากบุคคลอื่น ความตองการการมีชื่อเสียงและเป็นท่ียกยองจากบุคคลอื่น 5) ความ
ตองการความสมหวังของชีวิต เป็นความตองการท่ีจะบรรลุความสมหวังของตนเองดวยการใช
ความสามารถ ทักษะและศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มความสามารถ มักจะพยายามแสวงหางานท่ีทาทาย
ความสามารถ 
 จากทฤษฎคีวามตองการดังกลาว ผูบริหารองค์กรจึงควรใหความสําคัญและพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน เพื่อชวยใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานท้ังในปัจจุบันและอนาคตมี
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค์สิ่งใหม ๆ ซึ่งชวยใหองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในการบริหารงานภายในองค์กร อีกท้ังยังเป็นหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง  
ท้ังในระดับองค์กรและระดับประเทศ บุคคลจําเป็นตองไดรับการพัฒนา รวมท้ังเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ ซึ่งจะชวยในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทิศทางท่ีสอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ในการพัฒนาบุคลากรมแีนวทางหลักในการดําเนนิการ 3 แนวทางคือ การใหการศกึษา/เรียนรู การฝึกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากร (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548 : 182) 
 องคก์ารบริหารสวนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546)     
เป็นนโยบายการกระจายอํานาจของภาครัฐใหแกสวนทองถิ่น โดยองค์การบริหารสวนตําบลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลมีความเป็นอิสระและสามารถบริหารจัดการภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด แบงสวนงานออกเป็น
อยางนอย 3 สวนงาน ประกอบดวย (1) สํานักปลัด อบต. มีหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ งานการ
เจาหนาท่ี งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ (2) สวนงานคลัง มีหนาท่ีเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจาย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบเงิน และ (3) สวนโยธา ทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบงาน ประมาณคาใชจาย งานควบคุมอาคาร งานซอมบํารุง เป็นตน ขึ้นอยูกับการจัดชั้นของ
องคก์ารบริหารสวนตําบลเป็นหลัก เพื่อรองรับความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ (สุนทรี  
ศรีไทย : 2552) 
 บุคลากรสวนงานคลัง จัดเป็นบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความสําคัญตอองค์กร ทําหนาท่ีเกี่ยวกับ
การเงินและงบประมาณ การจัดเก็บรายได การจัดทําบัญชี รวมถึงจัดทํางบการเงินและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
บุคลากรในสวนนี้จําเป็นจะตองมีความรูความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับงานดานบัญชี ซึ่งถือเป็น
งานพื้นฐานในการทํางาน หากแตปัจจุบันบุคลากรดานบัญชขีององค์กรดังกลาวมักจะมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
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หลาย ๆ ดานไมวาจะเป็นดานบัญชี ดานบุคคล หรือแมแตงานบริการอื่นๆ อันสงผลใหบุคลากรในสายบัญชี 
ไมมีโอกาสในการพัฒนาหรือหาความรูเพิ่มเติมในสายงานของตนเอง ดังท่ี ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545:43) 
กลาวไววา การท่ีองค์กรจะจัดสรรใหบุคลากรสามารถปฏบัิตงิานไดอยางเหมาะสมนั้น จําเป็นตองมีการศึกษา
และวิเคราะห์งาน เพื่อใหเขาใจธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของงานน้ัน ๆ ดังนั้น การพัฒนาความรูดานการ
บัญชีสําหรับบุคลากรในสวนงานคลังจึงมีความจําเป็นและตองไดรับการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยในการ
พัฒนาความรูดังกลาวตองคํานึงถึงลักษณะของงาน ความรูความสามารถในแตละตําแหนงงานพื้นฐานความรู
ของบุคลากรในแตละตําแหนงงานท่ีมีความแตกตางกันดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความตองการ
พัฒนาความรูทางดานบัญชีของบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร 
เพื่อนํามาใชเป็นขอมูลในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ 
ใหสอดรับกับความตองการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศกึษาความตองการพัฒนาความรูทางดานการบัญชีของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร

สวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร 
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของความตองการพัฒนาความรูดานการบัญช ีของบุคลากรในสังกัด 

องคก์ารบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบการศึกษา 
ตําแหนงงานและอายุงาน 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 
 เพศ อายุ ระดับการศกึษา สาขาที่จบการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน ของบุคลากรสวนงาน
คลัง สังกัดองคก์ารบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร ท่ีแตกตางกัน มคีวามตองการพัฒนาความรูดาน
บัญชท่ีีแตกตางกัน 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรในสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 83 ตําบล ตําบลละ 3 ตําแหนง ประกอบดวยหัวหนาสวนงานคลังหรือ 
นักวชิาการเงินและบัญช ีเจาพนักงานการเงินและบัญช ีเจาหนาที่การเงินและบัญช ีจํานวน 249 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในสวนงานคลังองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัด
สกลนคร จํานวน 249 คน ผูวิจัยนํามากําหนดกลุมตัวอยาง โดยการเปิดตารางสําเร็จรูปตามทรรศนะของ  
RV.Krejcie และ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศลิปจาร,ุ 2551 : 49) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 152 คน ผูวิจัยเลือก
กลุมตัวอยางโดยการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 
 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ี 
 ตัวแปรอสิระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา สาขาที่จบการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน 
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 ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชดีาน 
- ดานการบันทึกและจัดทําบัญชี 
- ดานระบบสารสนเทศทางบัญช ี
- ดานการควบคุมภายใน 

 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 
 เคร่ืองมอืท่ีใชในงานวจิัยคร้ังนี้ไดแกแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเคร่ืองมือท่ี
ใชในงานวิจัยร้ังนี้ โดยการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับความตองการของมนุษย์  รวมถึงศึกษา
ลักษณะการปกครองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) ท้ังในรูปแบบเอกสาร หนังสือ บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จากนั้นจึงนํามากําหนดเป็นแบบสอบถามและดําเนินการจัดทํารางขอคําถาม เกี่ยวกับความตองการพัฒนา
ความรูทางดานการบัญชีของบุคลากรสวนการคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล โดยใหครอบคลุมประเด็น 
วัตถุประสงค์ของการวจิัยท่ีตองการศกึษาโดยไดแบงเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรสวนงานคลัง สังกดัองค์การบริหารสวนตําบล 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาความรูดานการบัญช ี
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาความรูดานอ่ืน ๆ  
 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามกรอบแนวคิด นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อ
ตรวจพิจารณาขอคําถามแลวจงึปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูเชี่ยวชาญไดแนะนําโดยไดหาคาความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ได 0.96 
 ค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรง โดยการวิเคราะห์หาคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถามเป็นรายขอ (Discriminant power) ของแตละดาน โดยใชเทคนิค Item – total correlation ซึ่งขอ
คําถามดานการบันทึกบัญชี ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.3805 – 0.8994 ขอคําถามดานสารสนเทศ
ทางการบัญชี ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.7592 – 0.9024 และขอคําถามดานการควบคุมภายในไดคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.566–0.8746 สวนการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการ
ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ขอคําถามเกี่ยวกับดานการ
บันทึกบัญชี ไดคาความเช่ือม่ัน 0.9447 ขอคําถามดานสารสนเทศทางการบัญชี ไดคาความเช่ือม่ัน 0.9479  
ขอคําถามดานการควบคุมภายใน ไดคาความเชื่อมั่น 0.8992  
 

การด าเนินงานวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัย มีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจ
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรดานบัญชี สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร โดย
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สํารวจขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (www.local.moi.go.gh:2555) เพื่อหาจํานวนประชากรท่ีจะทําการ 
ศกึษาไดจํานวน 249 คน และนํามากําหนดกลุมตัวอยางได จํานวน 152 คน 

1. ผูวิจัยไดทําการจัดสงแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความเห็น  โดย
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จํานวนท้ังสิ้น 152 ชุด พรอมแนบซองเปลาติดแสตมปเพื่อสะดวกแกผูตอบ
แบบสอบถามในการตอบกลับ  
 2. ใชเวลาในการรอแบบสอบถามกลับมา เป็นเวลา 45 วัน  
 3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาจํานวน 147 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นจึงนํามาทํา
การวเิคราะห์ประมวลผลตอไป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวเิคราะห์ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for  windows
โดยแบงขั้นตอนการดําเนนิการดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล       
ในจังหวัดสกลนคร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และ
รอยละ (Percentage) 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชี  โดย
ใชสถิตเิชงิพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยกําหนดการ
ใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ (ธานนิทร์ ศลิปจารุ, 2551 : 75) 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อหาความแตกตางระหวางความตองการพัฒนาความรูดาน
การบัญชีของบุคลากรสวนงานคลังสังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนครกับคุณลักษณะสวน
บุคคล โดยสถิตท่ีิใชในการทดสอบไดแก t-test และ F-test 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอคําถามแบบปลายเปิด (Open ended) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Contents 
Analysis) แสดงในรูปรอยละ และคาความถี่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชีของบุคลากรสวนงานคลัง สังกัด
องค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร คร้ังนี้ ไดศึกษาโดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ตองการ พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคก์ารบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเตมิ  
 ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสวนงานคลังสวนใหญมีความตองการพัฒนาความรูโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์ เวชพนม (2550 : บทคัดยอ) พบวา พนักงานสวนตําบลมี
ความตองการในการพัฒนาความรู 7 ดาน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏบัิตงิาน ดานความรูและทักษะ
เฉพาะงาน ดานการบริหารจัดการ ดานคุณสมบัตสิวนตัว (คุณธรรมและจรยิธรรม) ดานภาษาตางประเทศ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานนันทนาการ โดยมีปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ เชน ความตองการเลื่อนขั้น
เงินเดือนความตองการเลื่อนระดับ และความตองการเป็นท่ียอมรับของสังคม ซึ่งมีผลใหพนักงานสวน
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ตําบลมีความตองการพัฒนาความรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น โดยท่ีบุคลากรสวนงานคลังท่ี
ปฏิบัติงานดานการบัญชี มีความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชีท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในหนาท่ี ตามท่ี กรรณิกา จันทร์โพธ์ิ (2549 : บทคัดยอ) ไดคนพบในงานวิจัย
ความรูความสามารถทางการบัญชขีองนักบัญชีในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามวา นักบัญชีมีความคิดเห็น
ดวยเกี่ยวกับการมีความรูความสามารถโดยรวมและเป็นรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานเจต
คติ เชน มีความตองการเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานไปพรอม ๆ กับความเจริญกาวหนาขององค์กร 
ดานทักษะทางพฤติกรรม เชน มีการจัดลําดับการทํางานเพื่อใหงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา และดาน
ความคิดท่ีเป็นระบบและกวางไกล เชน มีการวางแผนการทํางานและปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไวให
เรียบรอยและตรงตามกําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ ณพิชญา อภิวงศ์งาม (2552 : บทคัดยอ) พบวา 
การรับรูขอมูลเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีจะตองมีการเขารับ
การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและทุกดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวจิัยของสุนทรี ศรีไทย (2552 : 
บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชีของบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวา มีความตองการพัฒนาความรูในดานการบันทึก
บัญชี การจัดทําทะเบียนและการจัดทํารายงานในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีความตองการพัฒนาความรู
ดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การควบคุมภายใน และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ โดยมีความสนใจพัฒนาความรูวิธีการเขารับการอบรม สัมมนา และการศกึษาตอเนื่องระยะสั้น  
 ในการศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความตองการพัฒนา
ความรูดานการบัญชขีองบุคลากรสวนงานคลัง พบวา บุคลากรสวนงานคลังท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตาง
กัน มีความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีดานการควบคุมภายในท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาของบุคคล มีผลตอการรับรูและความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีดานการควบคุมภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของประดิษฐ์ ศิริคุปต์ (2549 : บทคัดยอ) พบวา 
ขาราชการสังกัดหนวยงานในสถาบันวชิาการเรือชัน้สูง ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ท่ีมีระดับการศึกษา ตําแหนง และอายุราชการตางกันมีความรูความเขาใจ ท่ีมีตอการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด ท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน
ขาราชการสังกัดหนวยงานในสังกัดสถาบันวิชาการเรือชั้นสูงท่ีมีเพศตางกัน มีความรูความเขาใจตอการ
ควบคุมภายในไมแตกตางกัน โดยท่ีขาราชการสวนมากเห็นดวยกับแนวทางในการสงเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในใหแกขาราชการทุกนาย อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นัยนา แสวง
ผล (2554 : 68) ท่ีไดอภิปรายผลการวิจัย เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแกไขปัญหาการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามความคิดเห็นประธานกองทุน ในเขตอําเภอ
พาน จังหวัดเชยีงราย ที่พบวา ระดับปัญหาทางการปฏบัิตติามระบบการควบคุมภายในกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมอืง ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย ที่จําแนกตามระดับการศกึษาพบวาในภาพรวมระดับปัญหา
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รองลงมาคือ ประถมศึกษา และปวช./ปวส. 
ตามลําดับ  
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ข้อเสนอแนะ 
 จาการศึกษาคร้ังนี้มีขอเสนอแนะจากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความรูของบุคลากรสวนการ
คลัง สังกัดองคก์ารบริหารสวนตําบลในจังหวัดสกลนครดังนี้ 

1. องค์กรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรใน
สังกัด ในรูปของการฝึกอบรม สัมมนา หรือการใหไปศึกษาเพิ่มเติมตามความตองการของบุคลากรในสาขา
หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 
 2. องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการจัดฝึกอบรม และใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาน
สารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากปัจจุบันสารสนเทศทางการบัญชีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการ
องค์กร บุคลากรในสังกัดจึงควรมคีวามรูความเขาใจและสามารถนํามาใชกับการปฏบัิติงานได 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาคร้ังตอไปผูวิจัยเห็นวาควรทําการศึกษาหนวยงานอื่นท่ีมีลักษณะการบริหารงานท่ี
เหมือนกันและแตกตางกัน เพื่อนําผลท่ีไดรับมาเปรียบเทียบวาบุคลากรในองค์กรมีความตองการพัฒนา
ความรูในลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถนําผลดังกลาวมาพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม หรือสัมมนาที่สอดคลองกับความตองการของบุคคลภายนอกตอไป 
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ผลเฉลยมูลฐานของตัวด าเนนิการ k
m,B ที่สัมพันธ์กบัตัวด าเนินการเบสเซลิ 
อัลตราไฮเพอร์โบลกิ คลิน กอร์ดอน 

THE  ELEMENTARY SOLUTION OF THE OPERATOR  k
m,B  RELATED TO  

THE BESSEL ULTRA-HYPERBOLIC KLEIN GORDON  
 

สุดประไทย  บุพศิริ 1 
 

 
บทคัดย่อ 
 สําหรับบทความวิจัยนี้จะเป็นการหาผลเฉลยมูลฐานของตัวดําเนินการ k

m,B ท่ีสัมพันธ์กับตัว
ดําเนนิดําเนนิการเบสเซิลอัลตราไฮเพอร์โบลกิ คลิน กอร์ดอน กระทําซ้ํากัน k  ครัง้  ซึ่งนยิามโดย 
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โดยท่ี m  เป็นจํานวนจริงบวกและ nqp   เป็นมิติของปริภูมิยูคลิเดียน 
nR ,  nRx และ  

k  เป็นจํานวนเต็มท่ีไมเป็นลบ กอนอ่ืนจะเป็นการหาผลเฉลยมูลฐานของตัวดําเนินการ k
m,B  นอกจากนี้ตัว

ดําเนินการ k
m,B ยังสัมพันธ์กับตัวดําเนินการลาปลาซเบสเซิล  k

B และตัวดําเนินการเบสเซิลอัลตรา
ไฮเพอร์โบลกิ คลิน กอร์ดอน  B

2m  k จากนั้นจะเป็นการประยุกตผ์ลเฉลยมูลฐานของสมการ k
m,B

   xfxU   โดยท่ี  xf เป็นฟังก์ชันวางนัยท่ัวไปและ  xU เป็นฟังก์ชันไมทราบคา สําหรับ  nRx  
 

Abstract 
 In this article, we study the elementary solution of the operator k

m,B which is iterated  k - 
times and is defined by   
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where m is a positive real number and nqp   is the dimension of the n dimensional 
Euclidean space 

nR ,  nRx  and k  is a nonnegative integer. At first, we study the elementary 

                                                           
1 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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solution of the operator k
m,B . Moreover, the operator k

m,B  can be related to the Laplace-Bessel 
operator  k

B  and the Bessel ultra-hyperbolic operator  B
2m  k , and also we obtain the 

elementary solutions of such operators. We also apply such the elementary solution to obtain the 
solution of the equation k

m,B    xfxU  , where  xf  is a generalized function and  xU is an 
unknown function for  nRx . 
 

Keywords : elementary solution, Bessel ultra-hyperbolic Klein Gordon operator, Dirac delta distribution 
 

Introduction 
The operator k

m,B  can be factorized in the following form 
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where nqp  is the dimension of 
nR , k is a nonnegative integer. The Laplace Bessel operator 

is denote by 

      B 





qp

1pj
x

p

1i
x ji

BB     (2) 

and  the Bessel ultra-hyperbolic Klein-Gordon operator  is defined by 
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,   (3) 

where  
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BB     (4) 

is the ultra-hyperbolic operator . Thus, equation (1) can be written as  
   k

m,B = k
B  B

2m  k = B
2m  k k

B .   (5) 
In 1988, E. Suntonsinsoungvon and A. Kananthai  [1] studied the elementary solution of the Bessel 
ultra-hyperbolic Klein-Gordon operator, which iterated k - times, and is defined by 

    B
2m  k
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.   (6) 

We obtain the elementary solution  m,xY k2 defined by  
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 ,  (7) 

where  xR r2k2  is defined by equation (8). See [2].  Now, the purpose of this work is to find the 
elementary solution of the operator  k

m,B , that is 
k

m,B    xxU  , 
where  xU  is the elementary  solution,  x  is the Dirac-delta distribution, k  is a nonnegative 
integer and  nRx . Moreover, we find the weak solution of equation 

k
m,B    xfxV  , 

where  xf  is a given generalized function and  xV  is an unknown and  nRx . 
 

Preliminaries 
Definition 1  Let  nRx and write 

2
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1p

2
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2
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2
1 xxxxxV   , nqp  . 

Denote by   0V,0x,...,0x:Rx,...,xxx n1nn1  
  the interior of 

forward cone and   denote its closure. 
For any complex number  , we define the function 
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 , where the constant  nK  is given by the formula 
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Let  supp    xR , where supp  xR denote the supports of  xR . The function R  is 
first introduced by  Nozaki [2]  and is call the Bessel ultra-hyperbolic kernel of Marcel Riesz.  xR  
is an ordinary function if   nRe   and a distribution of  if   nRe  . 
 

Definition 2  Let    nn1 R,...,xxx and write 

  2/12
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1 xxxxx|x|   , nqp  . 
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The function  xS k2 is called the elliptic kernel of Marcel Riesz. It is an ordinary function if 
  nk2Re   and a distribution of k2 if   nk2Re  . 

 
Lemma 1  Given the equation     xxuk

B   for  nRx , where  k
B is the Laplace Bessel 

operator , iterated k - times defined by (2). Then      xS1xu k2
k  is an elementary solution 

of the operator  k
B , where  xS k2  defined by (10). 

 The proof of this Lemma is given in [3]. 
 
Lemma 2  Given the equation     xxuk

B   for 
  0V,0x,...,0x:Rx,...,xxx n1nn1  

 , 
where  k

B  is the Bessel ultra-hyperbolic  operator, iterated k - times defined by (4). Then 
   xRxu k2  is an elementary solution of the operator  k

B , where  xR k2  defined by (8). 
 The proof of this Lemma is given in [3]. 
 

Lemma 3  Given the equation  B
2m     xxuk   for  nRx , where  B is the Bessel 

ultra-hyperbolic  operator,  defined by (4). Then    m,xYxu k2  is an elementary solution of the 
operator  B

2m  k , iterated k - times,  where  m,xY k2   defined by (7). Proof. Since the 
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operator  B  defined in equation (4) is a linearly continuous and have 1-1 mapping all of them 
posses their own inverses. From Lemma 2, we obtain  

     xRmm,xY r2k2

r2

0r

k

r
k2 







 




  

       =  B
2m   xk .   (11) 

By applying the operator  B
2m  k to both sides of equation (11), we obtain 

 B
2m  k  m,xY k2 =  B

2m  k   B
2m   xk . 

Therefore, 
 B

2m  k  m,xY k2 =  x . 
 

Lemma 4  (The existence of the convolution    m,xYxS k2k2  ) 
The convolution     m,xYxS k2k2   exits and is a tempered distribution, where  xS k2  
and  m,xY k2  are defined by (10) and (7). 
Proof. From (10) and (7), we have  

   m,xYxS k2k2       
     xRm
k!r

rk1xS r2k2

r2

0r

r

k2 









  

   
 

     xRxSm
k!r

rk1
r2k2k2

r2

0r

r











  . 

H. Yildirim, M. Z. Sarikaya and S. Ozturk [3] have shown that    xRxS k2k2   exists and is a 
tempered distribution. It follows that    m,xYxS k2k2   exists and also is a tempered distribution. 
 

Main results 
Theorem 1  Given the equation 

k
m,B    xxU  ,   (12)  

where k
m,B is the operator iterated k -times defined by (1),  x  is the Dirac delta distribution, 

 nRx and k  is a nonnegative integer. Then the convolution 

       m,xYxS1xU k2k2
k    (13)  

Is an elementary solution of the equation (12), where  xS k2  and  m,xY k2 are defined by (10) 
and (7) respectively. Proof. By (5) equation (12) can be written as  



32

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2556

32 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีท่ี 5 ฉบับที่ 10 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 5(10) : July - December 2013 

k
m,B  xU  k

B  B
2m  k  xU  x . (14)  

Since the convolution    m,xYxS k2k2  exists and is a tempered distribution (by Lemma 4). Now 

convolving both sides of (14) by      m,xYxS1 k2k2
k   we obtain 

      xS1 k2
kk

B  B
2m    m,xY k2

k   xU
       xm,xYxS1 k2k2

k  . 
By Lemma 1 and Lemma 3, we obtain (13) as required. We call the solution 

       m,xYxS1xU k2k2
k   that  the elementary solution of the operator k

m,B . 
  . 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูในดาน
เนื้อหา ความสัมพันธ์ และหลักการกับเกณฑ์ท่ีกําหนด 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อท่ีใชในการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 3) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง 
กลุมเปูาหมายเป็นนักศกึษาครูชัน้ปีท่ี 2 ใน 4 โปรแกรมวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และสังคมศึกษา จํานวน 237 คน วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวย ใบงาน 8 ใบ สื่อวีดิทัศน์ หรือขาว และแบบบันทึกแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ขอมูลดวย
ความถี่ คาเฉลี่ยรอยละ และการวเิคราะห์เนื้อหา ผลการวจิัยสรุปไดดังนี้ 
  1. นักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์รอยละ 60 จํานวน 210 คน และไมผาน
เกณฑ์ จํานวน 27 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละการคิดวิเคราะห์สูงสุด 
รองลงมาเป็นโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ การศกึษาปฐมวัย หมู 2 การศึกษาปฐมวัย หมู 1 และสังคมศึกษา 
ตามลําดับ เมื่อพจิารณาการคิดวเิคราะห์เป็นรายดาน นักศกึษาครูทําคะแนนเฉลี่ยรอยละ ดานความสัมพันธ์
ไดสูงสุดคิดเป็นรอยละ 76.31 รองลงมาเป็นดานหลักการ และดานเนื้อหา โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
75.20 และ 69.13 ตามลําดับโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุดดานเนื้อหา สวนดาน
ความสัมพันธ์และดานหลักการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด นอกจากนี้
นักศกึษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ ท้ัง 3 ดานผานเกณฑ์รอยละ 60 
                                                           
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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  2. สื่อประเภทคลิปวีดิทัศน ์ทําใหนักศกึษาครูมคีะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความ 
  3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักศกึษาครูจําแนกตามภูมิหลัง 
   3.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมศิลป - ภาษา ไดคะแนนเฉลี่ย   
รอยละการคิดวเิคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นโปรแกรมวทิย ์- คณิต และโปรแกรมศลิป-คํานวณตามลําดับ  
   3.2 นักศึกษาท่ีบิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละการคิด
วิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาท่ีบิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรอยละการคิดวเิคราะห์เทากัน 
   3.3 นักศึกษาท่ีไดเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.51-4.00 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละการคิด
วิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาท่ีไดเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50, 2.01-2.50 และ 2.51-3.00 
ตามลําดับ 
 นักศึกษามีความคิดเห็นตอประโยชน์ท่ีไดจากการคิดวิเคราะห์ ดังนี้ไดความรูหรือขอคิดท่ีจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคิดไดรอบคอบ และมีเหตุผลมากขึ้น ทําใหคิดอยางมีระบบ และมีขั้นตอน 
คิดไดเร็วขึ้น รูจักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและคําตอบ รูจักวางแผนกอนลงมือทํา ไดแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดกับเพื่อน กลาแสดงความคิดเห็น คลิปวดีีโอทําใหไดแนวคิดหลายแงมุม ไดนําการคิดวิเคราะห์มา
ใชในการทํางานหรือเรียนวชิาอ่ืน และไดเรียนรูการทํางานเป็นทีม 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to : 1) compare student teachers’ analytical thinking skills 
scores in the aspects of content, relation and principle with the determined criterion, 2) compare 
efficiency of the media used for development of student teachers’ analytical thinking skills, and 3) 
compare analytical thinking skills among second year student teachers in the 4 programs of study as 
classified by personal background.  The target group was the second year student teachers belonging 
to 4 programs of study, namely early childhood education, science, English, and social studies, 
totaling 237 people. The research methodology was action research. The tool used in the study 
consisted of 8 work sheets, media of video clip typeor news, and a note-taking form for making 
comment on training in analytical thinking. Analysis of data was conducted using frequency, average 
of mean, percentage and content analysis. 
 The findings can be concluded as follows: 
  1. Of all the student teachers, 210 gained a criterion score of analytical thinking which 
passed the 60% criterion while 27 student teachers did not passed. Student teachers of the science 
program gained the highest percentage mean score. Next below were those of the English program, 
of the early childhood education program group 2 and group 1, and of the social studies program. As 
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analytical thinking was considered by aspect, the respectively student teachers gained the highest 
percentage mean score of 76.31% of analytical thinking in the aspect of relation. Next below were 
the percentage mean scores of 75.20 and 69.13 in the aspects of principle and content respectively. 
Student teachers of the English program gained the highest percentage mean score in content while 
those of the science program gained the highest percentage mean score in the aspects of relation 
and principle. All student teachers were able to pass the score set at the 60% passing criterion from 
all of the 3 aspects of analytical thinking. 
  2. Student teachers gained a higher mean score of analytical thinking from the medium 
of video clip type than that from the medium of news/article type. 
  3. The results of comparing analytical thinking skills among student teachers according to 
personal background. 
   3.1 Student teachers who were senior high school graduates in the program of art-
language gained the highest percentage mean score of analytical thinking, next below were the 
percentage mean scores of those graduates in the programs of science-math and art-math 
respectively.   
   3.2 Student teachers whose parents graduated with a bachelor’s degree gained the 
highest percentage mean score of analytical thinking, next below were the percentage mean scores 
of those whose parents had an educational attainment lower than and higher than the undergraduate 
level. The percentage mean scores of these two last groups whose parents had a different 
background of their educational attainment were equal.  
   3.3 Student teachers whose GPAs received in the first year were between 3.51 and 
4.00 gained the highest percentage mean score in analytical thinking, next below were student 
teachers whose GPAs were in the 3.01-3.50, 2.01-2.50 and 2.51-3.00 GPAs ranges respectively. 
  Student teachers’ opinions on benefits received from analytical thinking were as follows: 
having obtained knowledge or an idea which is able to be applied in daily life, being able to think 
thoroughly and having more reason, being able to think systematically and step by step, being able to 
think faster, knowing how to do analytical thinking about what the cause is including an answer given 
to it, knowing how to make a plan before the commencement of the performance, having an 
exchange of knowledge and opinion between the classmates, having the courage to express an 
opinion, video clips having generated an idea from every angle, having applications of analytical 
thinking in job performance or learning all the courses, having got learning of how to work as team. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ทักษะการคิด เป็นความสามารถในการคดิเพื่อวัตถุประสงค์บางอยาง และสามารถควบคุมใหคิด
จนบรรลุเปูาหมายได บุคคลท่ีมีทักษะการคิด จะสามารถนําความรูท่ีมีอยูมาปรับใชใหเกิดประโยชน ์
รวมท้ังนําความรูจากตางประเทศมาประยุกตใ์ชใหเขากับบริบทสังคมไทย ตลอดจนสามารถพัฒนาตอยอด
ความรูใหม เพื่อสรางนวัตกรรมใหกับสังคม ทักษะการคิดท่ีคนไทยจําเป็นตองม ีประกอบดวยทักษะการคิด
วเิคราะห์ ทักษะการคิดสรางสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ (เกรยีงศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์. 2546:69) จะเห็น
ไดวา การคิดท่ีกลาวมานั้น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ถือเป็นการคิดท่ีมีความสําคัญ เพราะเป็นการคิด
พื้นฐานท่ีนําไปสูทักษะการคิดในประเภทอื่นตอไปมนุษย์เป็นกุญแจสําคัญท่ีสุดในการกําหนดอนาคตของ
ประเทศ และการพัฒนามนุษย์ขึ้นอยูกับคุณภาพของการศึกษาเป็นสําคัญ แตปัญหาสําคัญดานการศึกษา
ของเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา คือกรณีผลการประเมินของโครงการ PISA(Program for International 
Students Assessment) จากการศกึษาขององค์การความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Cooperation and Development : OECD) ในปี 2552 พบวาเด็กไทยกลุมอายุ 15 ปี มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา และปรากฏการณ์เด็กไทยสอบตกยกประเทศ จากผลสอบ
โอเน็ต โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ ซึ่งทําไดไมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ สะทอนใหเห็นปัญหาการ
เรียนรูของเด็กในปัจจุบันวายังขาดทักษะดานการคิดวิเคราะห์ ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ เมื่อผนวกกับ
การขาดทักษะชีวิตจึงทําใหเกิดการคิด การตัดสินใจท่ีไมเหมาะสมอันสงผลใหเกิดความเสี่ยงและผล
เสียหายตอชีวิตความเป็นอยูท่ีดี เห็นไดจากกรณีทองกอนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหา
สังคมท่ีสําคัญในปัจจุบัน ปัญหานักเรียนมีศักยภาพดานทักษะการคิดต่ํา จึงเป็นปัญหาท่ีตองไดรับการ
แกไขโดยดวน ทัง้นี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของคน ศักยภาพการแขงขันในระดับนานาชาติและเป็นพื้นฐานสําคัญ
ในการเรียนรูในโลกอนาคตท่ีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแกปัญหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นตอการ
ดํารงชวีติ  
 ทักษะการคิด เป็นสิ่งท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได โดยจะตองกระทําอยางตอเนื่อง 
บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาทักษะการคิดใหกับผูเรียน คือ ผูสอน ท้ังนี้เพราะผูสอนจะตอง
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิดใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีเปูาหมายสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ ครูผูสอนตองจัดการเรียนรูใหผูเรียน คิดเป็น ทําเป็น (สุคนธ์ สนธิพานนท์ และคณะ. 
2555: 8) ดวยเหตุผลดังกลาว ครูผูสอนจึงจําเป็นตองวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเลือกใช
สื่อนวัตกรรมเพื่อประกอบการพัฒนาคิดวเิคราะห์ของผูเรียน 
 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นความสามารถในการจําแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว หรอืเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชงิเหตุผล
ระหวางองค์ประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเป็นจริง หรือสิ่งสําคัญของสิ่งท่ีกําหนดให (ฆนัท ธาตุทอง.
2554: 40) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใหกับผูเรียน ควรจัดกิจกรรม ใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) การคิด
วิเคราะห์เนื้อหา(สาระสําคัญ) เป็นการแยกแยะขอมูลออกเป็นสวนยอย 2)การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
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เป็นการระบุความสัมพันธ์ระหวางขอมูลและ 3) การคิดวิเคราะห์หลักการเป็นการระบุโครงสราง หลักการ 
จุดมุงหมาย แนวคิดสําคัญของเร่ือง เพื่อใหเขาใจเชื่อมโยงกัน (สุคนธ์ สินทพานนท์ และคณะ. 2555: 35) 
 สื่อ (Media) เป็นสวนหนึ่งของวิทยาการดานการจัดการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือท่ีชวยใหการ
จัดการเรียนรูเป็นไปอยางมีระบบและทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และจดจําความรูไดดีขึ้น ทําใหผูเรียนเห็น
ความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย นอกจากนั้นสื่อ
ยังกระตุนใหผูเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะห์ (Mater, D. G., et.al. 2012)เพิ่มขึ้น สื่อท่ีนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน อาจเป็นไดท้ัง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง ขาว บทความ เอกสาร และวีดีโอ
นอกจากสื่อท่ีนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์แลว เทคนิคท่ีนํามาใชฝึกคิดก็มีความสําคัญและ
จําเป็น เพราะเทคนิคจะชวยใหผูเรียนเกิดการคดิวเิคราะห์ไดเร็วขึน้ เทคนิคท่ีนํามาใชในการฝึกคิดวิเคราะห์
มหีลายเทคนิค แตในงานวิจัยน้ีใชเทคนิคการตั้งคําถาม 5W 1H เทคนิคการใชคําถาม 5W 1H เป็นเทคนิคท่ี
นิยมนํามาใชในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบดวย ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เมื่อไร (When) 
ทําไม (Why) และอยางไร (How) เป็นเทคนิคท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางเสริม
ทักษะการวเิคราะห์ เพราะเป็นการฝึกใหผูเรียนเป็นคนชางสังเกต รูจักพจิารณา แยกแยะ สามารถกระจาย
สิ่งท่ีกําหนดใหออกเป็นสวนยอยๆ ดังผลการศึกษาของ กัญญาภัส ภัคนิรชากุล (2551 : บทคัดยอ) พบวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนดวยเทคนิคคําถาม 5W 1H สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการตั้งคําถาม 5W 1H ในระดับมากท่ีสุด และการใชเทคนิค 5W 1H ทําให
ผูเรียนสวนใหญมทัีกษะในการคิดวเิคราะห์อยูในระดับท่ีดขีึน้  
 นอกจากการใชเทคนิค 5W 1H ดังกลาวแลว คณะผูวิจัยยังไดใชการอภิปรายกลุมยอย เพื่อให
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกลุมยอย (Small group discussion) เป็นวิธี
เรียนรูโดยการใชการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในสถานการณ์ท่ีผูเรียนกับผูเรียน หรือ
ผูเรียนกับครู สนทนาโตตอบกันเพื่อแบงปันขอมูล ความคิด ความคิดเห็น หรือความรูสึก โดยทุกคนมีสวน
รวมในการเรียนรูอยางเต็มตัว เปิดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและไดคนพบสิ่งท่ียังไมรู          
การอภิปรายเกิดขึ้น เมื่อกลุมมานั่งสื่อสารกันดวยการพูด และการฟังในเร่ืองท่ีมีความสนใจรวมกัน 
(ชนาธปิ พรกุล. 2554: 152) 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร เนื่องจากเป็นวธีิวิจัยท่ีทําใหการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ประสบผลสําเร็จมากขึ้น ท้ังนี้เพราะมีขั้นตอนการแสวงหาวิธีการแกปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปฏบัิตจิรงิ มีลักษณะการดําเนนิการเป็นวงจรตอเนื่อง ทําใหการดําเนินการฝึกคิดวิเคราะห์ของผูเรียนจาก
การใชสื่อและเทคนิคการตั้งคําถาม มีการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน
ทักษะการคิดวเิคราะห์อยางเป็นรูปธรรม และตอเนื่องจนเป็นนิสัยท่ีติดตัวผูเรียนไปตลอด 
 จากเหตุผลความจําเป็นดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท้ังนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาครู ใหเป็นผูมี
ศักยภาพทางการคิดและสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดประโยชน์ตอตนเองและสังคม 
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โดยเฉพาะกับบทบาทท่ีจะเป็นครูซึ่งตองทําหนาท่ีในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเป็นผูมีความรู
ความสามารถและทักษะการคิดตอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวจิัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูในดานเนื้อหา ความสัมพันธ์ และ
หลักการตลอดจนเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อท่ีใชในการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักศึกษาครู     
 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมหิลังของนักศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวจิัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
  1.กลุมเปูาหมาย เป็นนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2555
จํานวน 4 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 
จํานวน237 คน 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักศกึษาครู ซึ่งจําแนกเป็น 3 ดาน คือ 1) ดาน
เนื้อหา 2) ดานความสัมพันธ์ และ 3) ดานหลักการ  
  3. ระเบียบวธีิวิจัยท่ีใช คือ การวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร (Action Research) 
  4. ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษาจําแนกไดดังนี ้
   4.1 ตัวแปรตน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ซึ่งจําแนกเป็น 3 ดาน 
คือ 1) ดานเนื้อหา 2) ดานความสัมพันธ์ และ 3) ดานหลักการ  
   4.2 ตัวแปรตาม ผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู โดยแยกตามโปรแกรมวิชา และภูมิ
หลังของนักศึกษา 
  5. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนปฏิบัตกิารพัฒนาทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
2. จัดทําแผนปฏิบัตกิารในการพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ 

ระยะที่ 2การปฏบัิตกิาร 
(Action : A) 

1.นําแผนปฏิบตัิการไปพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรยีน 
2. ติดตามประเมินผลการปฏบิัติการตามแผน 

ระยะที่ 3 การสังเกต 
(Observation : O) 

1.สังเกตการทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2.ตรวจผลงานของนักศกึษา 
3.รวบรวมปัญหา ขอมูลอื่นๆในการพัฒนาทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 

ระยะที่ 4 การสะทอนผล 
(Reflection : R) 

1.นําขอมูลที่ไดจากการสงัเกต และใบงานมาวิเคราะห ์
2.ประเมินขอมูลเชงิคุณภาพจากแบบบันทึกของนักศกึษา 
3.ประชุมเพื่อสรุปผล ใหขอมูลยอนกลับเพื่อวางแผน 
ปรับปรุงพัฒนาใหดขีึน้ 

สรุปผล 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 2 โดยพิจารณาจาก 1)ทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครูในดานเนื้อหา ความสัมพันธ์และหลักการตลอดจนเกณฑ์ท่ีกําหนด         
2) ประสิทธิภาพของสื่อท่ีใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 3) ทักษะการคิด
วเิคราะหข์องนักศกึษาครู จําแนกตามภูมิหลังของนักศกึษา 

 
 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหข์องนักศึกษาครู 5)ทักษะการคิดวิเคราะหข์องนักศึกษา
ครูใน 4 โปรแกรมวิชา และ 6)ทักษะการคิดวิเคราะหข์องนักศึกษาครู จําแนกตาม
สถานภาพ  
 
 

ระยะที่ 1 การวางแผน 
(Planning :P) 

 

ผลการคิดวิเคราะหข์องนกัศึกษาครู โดยแยกตาม
โปรแกรมวิชา และภมูิหลงัของนักศกึษา 

 

การพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์
ของนักศกึษาครู 
 

การดําเนนิการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร ซึ่งมีระยะดําเนินการวจิัยดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การวางแผน ประกอบดวย 1) ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาครู  2)จัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเลือกเนื้อหาสื่อ เทคนิคท่ี
นํามาในการใชพัฒนาการสรางใบงาน และคําเฉลย 
 ระยะที่ 2 การลงมือปฏิบัติ ประกอบดวย 1) นําแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไวในขั้นตอนท่ี 1 ไปใชใน
ชั้นเรียนโดยการฝึก มีขั้นตอนดังนี้ 1. ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติในการฝึก     
2. นําเสนอสื่อ ซึ่งอาจเป็น ขาว/บทความ หรือคลิปวีดีโอ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 3. นักศึกษาทําแบบฝึก  
(ใบงาน) เป็นรายบุคคล 4. ฝึกทักษะการคิดเป็นกลุม 5. ตัวแทนกลุมนําเสนอคําตอบของกลุม 6. นักศึกษา
และผูสอน รวมกันสรุปคําตอบในแตละขอ และความรูท่ีไดจากการฝึก ตลอดจนการเชื่อมโยงสูเนื้อหาใน
แตละโปรแกรมวชิา 2) ติดตามประเมินผลการปฏบัิตกิารตามแผน 
 ระยะท่ี 3 การสังเกต ประกอบดวย 1) สังเกตการทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศกึษา 2) ตรวจผลงานนักศึกษา 3) รวบรวมปัญหาและขอมูลอ่ืนๆในการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ 
 ระยะท่ี 4 การสะทอนผล ประกอบดวย 1) นําขอมูลท่ีไดจากการสังเกต และใบงานมาวิเคราะห์   
2) ประเมินขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึก 3) ประชุมเพื่อสรุปผล ใหขอมูลยอนกลับเพื่อวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบฝึก (ใบงาน) จํานวน 8 ใบงาน 2) สื่อ ท่ีใชประกอบ
ใบงานซึ่งจําแนกเป็น 2 แบบ คือ วดีิทัศน์ และขาว/บทความ และ 3) แบบบันทึกความเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ตอการฝึกคิดวเิคราะห ์
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ี
ผูวิจัยรับผิดชอบ รวม 8 คร้ังๆ ละ 1 แบบฝึก 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณดวยการหาความถี่ คาเฉลี่ยรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห์
เนื้อหา 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวจิัยคร้ังน้ี สรุปผลการวจิัยตามลําดับไดดังนี ้
 1. นักศกึษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์ รอยละ 60 จํานวน 210 คน คิดเป็นรอยละ 
88.40 และนักศกึษาครูทําคะแนนไมผานเกณฑ์รอยละ 60 จํานวน 27 คน คิดเป็นรอยละ 11.60 นักศึกษา
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โปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร์ ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รอยละ 78.83 รองลงมาเป็นโปรแกรม
วชิาภาษาอังกฤษ การศกึษาปฐมวัย หมู 2 การศกึษาปฐมวัย หมู 1 และสังคมศึกษา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 77.02, 72.98, 70.91 และ 68.83 ตามลําดับนักศึกษาครูทําคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ดาน
ความสัมพันธ์ไดสูงสุดคิดเป็นรอยละ 76.31 รองลงมาเป็นการคิดวิเคราะห์ดานหลักการ และดานเนื้อหา 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ75.20 และ 69.13 ตามลําดับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดดานเนื้อหา สวนดานความสัมพันธ์และดานหลักการ โปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดนักศกึษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ท้ัง 3 ดานผานเกณฑ์รอยละ 60 
 2. สื่อประเภทคลิปวีดีทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความ  
 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง 
  3.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมศิลป-ภาษา ได
คะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นโปรแกรมวิทย์-คณิต และโปรแกรมศิลป-คํานวณ 
ตามลําดับ  
  3.2 ระดับการศึกษาของบิดา-มารดา นักศกึษาท่ีบิดา-มารดามีการศกึษาระดับปริญญาตรี  
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาท่ีบิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวเิคราะห์เทากัน  
  3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีท่ี 1 นักศึกษาท่ีไดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.51-
4.00 ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศกึษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50, 
2.01-2.50 และ 2.51-3.00 ตามลําดับ 

นักศกึษามคีวามคิดเห็นตอประโยชน์ท่ีไดจากการคิดวิเคราะห์ โดยสรุปดังนี้ ไดความรูหรือขอคิด
ท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคิดไดรอบคอบ และมีเหตุผลมากขึ้น ทําใหคิดอยางมีระบบ และมีขั้นตอน 
คิดไดเร็วขึ้น รูจักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและคําตอบ รูจักวางแผนกอนลงมือทํา ไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับเพื่อน กลาแสดงความคิดเห็น คลิปวีดีทัศน์ทําใหไดแนวคิดหลายแงมุม ไดนําการคิดวิเคราะห์
มาใชในการทํางาน หรือเรียนวชิาอ่ืน ไดเรียนรูการทํางานเป็นทีม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวจิัยคร้ังน้ีมปีระเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู เมื่อพิจารณาคะแนนการคิดวิเคราะห์
ของนักศกึษาครู 4 โปรแกรมวชิา 5 หมูเรียน พบวาผานเกณฑ์การคดิวเิคราะห์รอยละ 60 จํานวน 210 คน 
คิดเป็นรอยละ 88.40 และนักศึกษาครูท่ีทําคะแนนไมผานเกณฑ์จํานวน 27 คน รอยละ 11.60 ท้ังนี้เพราะ
การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีฝึกใหนักศึกษาวิเคราะห์บทเรียนดวยตนเอง หลังจากนั้นเนนการ
ทํางานเป็นทีมโดยแบงกลุมรวมกันวเิคราะห์ จึงเป็นการระดมสมอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหมีความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับกมลวรรณ จิตรจักร (2549: 94) ท่ีพบวา 
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นักเรียนท่ีไดวเิคราะห์เป็นกลุม ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ มีการอภิปราย และรวม
แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ของนักศึกษาครู เป็นรายสาขาวิชา พบวา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รอยละ 78.83 ท้ังนี้เพราะทักษะการคิดวิเคราะห์ 
มคีวามสัมพันธ์กับทักษะกระบวนการทางวิทยาสตร์ ซึ่ง รุงอรุณ เธียรประกอบ (2549:32) ไดสรุปวา การ
คิดวิเคราะห์เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิด จําแนก แยกแยะ ใหเหตุผล โดยนําเอาองค์ความรู
ทางวิทยาศาสตร์มาใชในการคิด นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549:26-30) กลาววา 
นักวเิคราะห์ท่ีดจีะตองมีองค์ประกอบท้ัง 3 ไดแก การสังเกต สงสัย และการตั้งคําถาม และสอดคลองกับ 
อรัญญา ประสารกลาง (2548: บทคัดยอ) พบวาความสัมพันธ์ระหวางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียน มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  
  ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูในดานเนื้อหา (สาระสําคัญ) ความสัมพันธ์ และ
หลักการ พบวานักศกึษาครูท่ีรับการฝึกคิดวิเคราะห์ ทําคะแนนดานความสัมพันธ์ ไดสูงสุด รอยละ 76.31 
รองลงมาเป็นการคดิวเิคราะห์ดานหลักการ รอยละ 75.20 และการคดิวเิคราะห์ดานเนื้อหา รอยละ 69.13 
ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา นักศึกษาครูมีทักษะการคิดวิเคราะห์ดานความสัมพันธ์ไดดีกวาการคิด
วเิคราะห์หลักการ สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom.1956:201-207) ท่ีกลาววา การคิดวิเคราะห์เป็น
การคิดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด การท่ีจะวิเคราะห์เชิงหลักการไดดีตองมีความรู ความสามารถ ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไดดีเสียกอน เพราะผลจากความสามารถในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จะทําใหสามารถสรุปหลักการได ผลการเปรียบเทียบ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 4 โปรแกรมวชิา 5 หมูเรียนพบวา การคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหา โปรแกรม 
ภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นรอยละ 76.35 ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดของ มาร์ซาโน (Masano. 
2001:30) ท่ีกลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดระดับสูงจําเป็นท่ีผูเรียนจะตองมีทักษะ
พื้นฐานอ่ืนมาชวย ไดแก ทักษะการอาน การเขียน การฟัง ซึ่งนักศกึษาครู โปรแกรมภาษาอังกฤษ ไดถูกฝึก
ทักษะดานการอาน การเขียน การฟัง จึงทําคะแนนดานการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหาไดดี สอดคลองกับ
แนวคิดของ เกรยีงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546:26-30) ที่กลาววาคุณสมบัติท่ีเอื้อตอการคิดวิเคราะห์ ตอง
มคีวามสามารถในการตคีวามหมาย (Interpretation)ซึ่งมีความหมายวา การพยายามทําความเขาใจและให
เหตุผลในสิ่งท่ีเราตองการวเิคราะห์ เพื่อแปลความหมายท่ีไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น ผูเรียนทางภาษาจะ
มทัีกษะดานการตคีวามไดดี  
  สําหรับการคิดวิเคราะห์ดานความสัมพันธ์และหลักการพบวานักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นรอยละ 79.87 และ 81.70 ตามลําดับ จะเห็นไดวากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ไมวาจะเป็นดานความสัมพันธ์หรือหลักการ สอดคลองกับแนวคิดกับระวิวรรณพงษ์พวงเพชร 
(2552: 32) ที่สรุปวา การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว 
หรือเหตุการณ์ตางๆออกเป็นสวนยอยๆ ท้ังในดานองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ หลักการ และใหเหตุผล 
โดยนําเอาองค์ความรูทางวิทยาศาสตร์มาใชในการคิดเพื่อคนหาสิ่งสําคัญของสิ่งท่ีกําหนดให หรือสภาพ
ความเป็นจริง  
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  นักศกึษาครูทําคะแนนทักษะการคิดวเิคราะห์ผานเกณฑ์รอยละ 60 ทั้งนี้ เป็นเพราะในการฝึก
การคิดวิเคราะห์ใหกับนักศึกษามีการใชสื่อประกอบ และสื่อแตละชนิดไดผานกระบวนการพิจารณาท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาท่ีสอนซึ่งเป็นตัวกระตุนใหผูเรียนสนใจสอดคล องกับเพ็ญศรี อินทร์
อุดมการณ์ (2552:บทคัดยอ) พบวาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือวิชาภาษาอังกฤษประกอบการ
ใชสื่อวีซีดีมีประสิทธิภาพเทากับ 79.03/80.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ท่ีกําหนดคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 62.17 
ซึ่งแสดงวานักเรียนมคีวามกาวหนาในการเรียนรอยละ 0.62 นักเรียนมคีวามคงทนความรูหลังเรียนไปแลว 
2 สัปดาห์ไดรอยละ 97.2 ซึ่งคะแนนลดลงจากหลังเรียนสอดคลองกับสิทธิพล อาจอินทร์ (2554: 
บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะห์กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
พบวาครูผูเขารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังการอบรมเทากับ 35.09 คิดเป็นรอยละ 
77.98 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ท่ีกําหนดไวคือ รอยละ 70 นอกจากนี้การใชเทคนิคคําถาม 5W1H ชวยกระตุนให
นักศกึษาไดฝึกคิดอยางมีระบบ สอดคลองกับ ภัคชพัสว ์พันฤทธ์ิคํา (2554: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์โดยใช เทคนิคการเรียน 5W1H พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน 
และในการสอนแตละคร้ังมีใบงานและแบบฝึกใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติ  ทําใหการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นเร่ือยๆ 
จากการตรวจผลงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรเดช เหมือนสมาน (2551: บทคัดยอ) และวรเชรษฐ ์
ชาเมอืงกุล (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวเิคราะห์ พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์มีความสามารถดานการคดิวเิคราะห์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 2. สื่อประเภทคลิปวีดีทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความท้ังนี้เป็นเพราะสื่อประเภทวีดีทัศน์ มีท้ังภาพและเสียงสามารถดูไดทันที (วาสนา ชาวหา.
2533: 202) สามารถเขาถึงคนหมูมากไดพรอมกัน สะดวกและประหยัด มีความเป็นปัจจุบันทันดวนทําให
ผูเรียนสนใจมากกอใหเกิดการเรียนรูสูง และสามารถใหสอนหลักการ ความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ์ไดดี
ท่ีสุด (พินิตวัณโณ. 2524:11) ซึ่งสอดคลองกับสมิง จงกะสิกิจ (2538: บทคัดยอ) วสารักษ์ แกวจินดา 
(2539: บทคัดยอ) วันวิไล เรืองแสง (2551: บทคัดยอ) การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อวีดีทัศน์ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพงึพอใจในการเรียนระดับมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักศึกษาครูจาํแนกตามภูมิหลัง 
  3.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมศิลป-ภาษา         
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นโปรแกรมวิทย์-คณิต และโปรแกรมศิลป-คํานวณ 
ตามลําดับท้ังนี้เป็นเพราะผูเรียนทางศิลป–ภาษาไดฝึกการคิดวิเคราะห์จากการอานและการแปล
ความหมายสอดคลองกับแนวคิดของ มารซ์าโน (Mazano. 2001:30) ท่ีกลาววา ทักษะการคิดวเิคราะห์เป็น
ทักษะการคิดระดับสูง จําเป็นท่ีผูเรียนจะตองมีทักษะพื้นฐานอื่นมาชวย ไดแก ทักษะการอาน การเขียน 
การฟัง ซึ่งภูมิหลังของนักศกึษาท่ีเรียนโปรแกรมศลิป–ภาษา ไดถูกฝึกทักษะดานการอาน การเขียน การฟัง 
จึงทําคะแนนดานการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหาไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2546:26-30) ท่ีกลาววาคุณสมบัติท่ีเอื้อตอการคิดวิเคราะห์ คือจะตองมีความสามารถในการ
ตีความหมาย (Interpretation) ซึ่งมีความหมายวา การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลในสิ่งท่ีเรา
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ตองการวเิคราะห์ เพื่อแปลความหมายท่ีไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น ผูเรียนทางภาษาจะมีทักษะดานการ
ตคีวามไดดี 
  3.2 ระดับการศึกษาของบิดา-มารดา นักศึกษาท่ีบิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุดรองลงมาเป็นนักศกึษาท่ีบิดา-มารดา มกีารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
และสูงกวาระดับปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์เทากัน ทัง้นี้เป็นเพราะระดับการศึกษาของ
ผูปกครองมีความสําคัญตอผลการเรียนของผูเรียน เพราะการท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาสูงจะมี
ความคุนเคยกับวิธีการศึกษา สามารถแนะนําวิธีการเรียนใหผูเรียนไดดี สอดคลองกับการวิจัยของ        
วราภรณ์ วิหคโต (2536:111-112) พบวาระดับการศึกษาของผูปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจากงานวิจัยของ กอนเซล (Gonzale. 1994:55) ท่ีศึกษาองค์ประกอบท่ีสงตอ
ความสําเร็จหรอืไมสําเร็จในสหรัฐอเมริกา พบวา ระดับการศกึษาของบิดามารดาเป็นองค์ประกอบท่ีสงผล
ตอความสําเร็จหรอืไมสําเร็จทางวชิาการ 
  3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีท่ี 1 นักศึกษาท่ีไดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.51-
4.00 ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศกึษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50, 
2.01-2.50 และ 2.51-3.00 ตามลําดับ เนื่องจากนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงมักเป็นบุคคลท่ีมี
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิสูง สอดคลองกับ ละมัย วงคําแกว (2554: บทคัดยอ) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ที่มแีรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิแตกตางกันหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ
ผังกราฟกิมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และ นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิแตกตางกันมคีะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการคดิวิเคราะห์หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธ์ิสูงจะมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกวานักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิปาน
กลางและต่ํา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อใหการนําผลการวิจัยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะท่ีไดจากการ
วจิัยดังตอไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
 1. ควรมกีารจัดลําดับความยากงายของใบความรู 
 2. ควรมีการจัดชวงเวลาใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรม 
 3. สื่อประเภทคลิป วดิีโอ เป็นสื่อท่ีกระตุนใหเด็กมีความสนใจและเกิดการคิดวิเคราะห์ไดดกีวาสือ่
ท่ีเป็นขอความ  
 4. ไมควรใชสื่อประเภทเดียวกันซ้ํากันบอยคร้ัง 
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 5. ควรทําการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ใหกับนักศึกษาในชวงเวลาท่ีไมวิตกกังวลหรือชวงเวลา
ใกลสอบ 
 6. ควรเพิ่มเทคนิคท่ีหลากหลายในการฝึกทักษะการคิดวเิคราะห์ 
 7. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการคิดวเิคราะห์สําหรับครูประจําการ 
 8. ควรมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกการคิดวิเคราะห์ใหกับนักเรียนในระดับ
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารทําวจิัยหรือศกึษาเกี่ยวกับการฝึกการคิดวเิคราะห์กับนักศกึษาในโปรมแกรมวิชาอื่น ๆ 
 2. ควรมกีารทําวจิัยหรือศกึษาเกี่ยวกับการฝึกการคิดวเิคราะห์กับนักศกึษาในระดับชัน้อื่นๆ 
 3. ควรมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาตั้งแตชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้น  
ปีท่ี 5 ในโปรแกรมวชิาเดียวกัน  
 4. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการฝึกการคิดวเิคราะห์โดยใชสื่อท่ีหลากหลาย 
 5. ควรมกีารทําวจิัยเพื่อเปรียบเทียบการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศกึษา 
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การบรหิารจัดการทางการเงินส าหรับผู้เริ่มประกอบธุรกจิ 
รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร 

Financial Management for New Entrepreneurs  
 in Sakon Nakhon Province 

 
ปิยะวดี  ยอดนา 1   

 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจในระยะเร่ิมตนสําหรับ         
ผูประกอบกจิการธุรกิจรายใหม ควรมขีนาดของโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมอยางไรจึงจะทําใหธุรกิจ
สามารถดําเนินตอไปได เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหแกผูประกอบการธุรกิจรายใหม ในการดํารงสภาพ
คลองทางการเงินสงผลใหธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน เป็นแนวทางในการสราง
เครอืขายทางธุรกิจ และสามารถนํามาปฏบัิตไิดอยางเป็นรูปธรรมระหวางผูประกอบการรายใหมท่ีตองการ
หาแหลงเงินทุน  และสถาบันการเงินท่ีพรอมจะเป็นแหลงเงินทุนกลุมตัวอยาง ไดแก 1. ผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครจํานวน 308 ราย 2. กลุมสถาบัน
การเงินในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม     
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ ์สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายรอยละ 51.3 และเพศหญิงรอยละ 48.7     
เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา มีอายุระหวาง 31-40 ปี รอยละ 43.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
สวนใหญประกอบธุรกิจบริการ ประสบการณ์ในการดําเนนิธุรกิจ 1-5 ปี โดยมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาจาก
ประสบการณ์ เงินลงทุนเร่ิมแรกสวนใหญแลวต่ํากวา 1,000,000 บาท แหลงเงินทุนมาจากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินกูอยูในระดับ 5 % - 10 % ตอปี ในดานการดําเนินธุรกิจ 
สวนมากขอคําปรึกษาจากประชาชนท่ัวไป รายไดเฉลี่ยตอปี อยูในชวง 50,001-1,000,000 บาท        
กลุมลูกคาสวนใหญเป็นประชาชนท่ัวไป และสื่อในการประชาสัมพันธ์สินคาใชใบปลิว และปูายโฆษณา 
มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการประกอบ
ธุรกิจ ตามรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการท่ีมีผลกระทบมากเป็นอันแรก ไดแก ความชัดเจนในการ
ตัง้เปูาหมายของการดําเนนิธุรกิจ ดานผูบริหารมีผลกระทบมาก ไดแก การมีวิสัยทัศน์ ดานการตลาดและ
                                                           
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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พัฒนาผลิตภัณฑม์ผีลกระทบมาก ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ ดานการบริหารจัดการ
ทางการเงิน มผีลกระทบมาก ไดแกความมั่นคงของรายได ดานคูแขง มีผลกระทบมาก ไดแก การคุกคาม
จากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง มีผลกระทบมาก ไดแก
ราคาน้ํามัน  และปัญหาดานการเงินพบวา มีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง ไดแก การขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ดานปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจอนุมัตสิินเชื่อของสถาบันการเงิน มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแก 
การปลอยสนิเชื่อท่ีพิจารณาจากนโยบายขององคก์รเป็นหลัก  

 

Abstract 
The purposes of this study were: 1) to find out the appropriate financial structure for running 

new entrepreneurs’ businesses so as to maintain the financial liquidity to make their businesses 
proceed consistently and sustainably, 2) to gain concrete guidelines on building business network 
which could be operated among new entrepreneurs who would seek for financial funds from the 
financial institutions which were ready to be their supportive financial sources. The subjects used to 
represent the population included (1) 308 Sakon Nakhon’s small and medium sized businesses’ 
entrepreneurs, (2) 5 Sakon Nakhon’s financial institutions. The statistics used to analyze the responses 
in the questionnaire and interviews instruments. This statistical tools used in this study are 
Percentages, Mean, Standard Deviation analysis.    
  This research results indicated that of all the respondents, 51.3 percent were males 
and 48.7 were females. The people who were in the age group of  31 - 40 years old contained 43.2 
percent of all the respondents and most of them held the Bachelor’s degrees. Their businesses 
involved service sales. These people’s background knowledge  in running businesses was obtained 
directly from operating their businesses and they had 1-5 years’ experiences. Initially, their 
investment funds were lower than 1,000,000 baht. Their investments were borrowed from 
commercial banks and financial institutions and they had to pay 5 -10 percent annual  interests  to 
most of their loans. In running their businesses, most of them got advice from people in general. Their 
income ranged from 50,001 – 1,000,000 baht per year. Most of their customers were general 
people. The medium these entrepreneurs used for public relations and advertising consisted of leaflets 
and billboards. 
 This research results about factors which would impact on the businesses’ success or failure  
included these aspects: the administration, and the clear targets of establishing the businesses. The 
respondents’ opinions shown that these factors impacted at the high level on the success in or failure 
at running the businesses. 
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  Administrators – The respondents’ opinions indicated that the administrators’ vision would be 
the first factor which resulted at the high level in the businesses’ success or failure. 
  Marketing and Product Development – When surveying the respondents’ opinions, it was 
found that the customers’ satisfaction of the services was the first factor which resulted at the high 
level in the businesses’ success or failure. 
  Financial Management – The respondents perceived that the stability of an income was the 
first factor which resulted at the high level in the businesses’ success or failure. 
  Business Rivals – Threat from the same type of business rivals was the first factor which 
resulted at the high level in the businesses’ success or failure. 
  Economy, Society, Culture and Politics – Among these factors, oil price was seen as the first 
factor which resulted at the high level in the businesses’ success or failure. 

Financial problem -The first financial problem which resulted in the businesses’ success or 
failure was the lack of financial liquidity. The respondents’ opinions on this aspect were at moderate 
level. 
  Factors Impacting on Granting the Loan – The banks’ policies were perceived as the first 
factor which had major impact on granting the loans to the banks’ clients. The respondents’ opinions 
on this aspect was at the highest level. 
 

บทน า 
  ผูประกอบการรายใหมเป็นหนวยธุรกิจท่ีชวยเสริมสรางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการ
สรางงานและกระจายรายไดไปสูชนบท ลดการยายถิ่นฐานของประชากร ความเจริญมั่นคงของ
ผูประกอบการ เป็นเคร่ืองชี้ใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจของประเทศในอนาคตได ปัจจุบันมี
ผูประกอบการเกิดขึ้นอยางมากมายจึงทําใหมีการแขงขันอยางรุนแรง การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให
ประสบความสําเร็จ และผูประกอบการท่ีจะอยูรอดไดน้ัน จําเป็นตองพัฒนาธุรกิจของตน ตองเขาใจจุดแข็ง
และจุดออนของกิจการ ประสิทธิภาพการบริหาร การควบคุม การจัดการ ประสิทธิภาพการใชทรัพย์สิน 
ในการหารายได คาใชจายการบริหาร เป็นตน   
  ตามแผนยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีนโยบายขยายฐานการผลิตไปสูสวน
ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น มีการผลักดันใหเกิดการสรางธุรกิจใหม เชน ดานธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต         
การทองเท่ียว การสงออก และการคาสง คาปลีก เพื่อผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยการสรางผูประกอบการรายใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหมีคุณภาพ ยกระดับ
ความสามารถทางดานการผลิต การบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถใหมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแขงขันกับตลาดโลกได ดังจะเห็นไดจากรัฐบาลไดมีการเพิ่ มเขต
สงเสริมการลงทุนไปสูภาคใต ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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 จังหวัดสกลนครเป็นเขตพื้นท่ีจังหวัดหนึ่งท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (Zone - 3) โดยรัฐบาล
ตองการผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขยายฐานการลงทุนอยางตอเนื่อง สูระดับรากหญาของ
ประเทศ นอกจากนี้แลวจังหวัดสกลนครยังไดรับผลกระทบเชิงบวก จากนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการให
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคาในแถบอินโดจีน จากการสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ีสองขึ้นท่ี
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเชื่อมตอเสนทางจากประเทศไทย สูประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ทําใหธุรกิจการบริการและการทองเท่ียวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
30% ในชวงไตรมาสท่ี 1 ปี 2550 เนื่องจากเขตพื้นท่ีติดตอกับจังหวัดมุกดาหาร นอกจากธุรกิจทองเท่ียว
แลวยังมธุีรกิจสิ่งทอไดขยายตัวเพิ่มมากขึน้เชนเดียวกัน 
 ในชวงปลายไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 จนถึงชวงไตรมาสท่ี 2 ปี 2550 จังหวัดสกลนครไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อันเป็นผลมาจากคาเงินบาทท่ีแข็งตัวขึ้น และความไมแนนอนทาง
การเมือง สงผลใหธุรกิจท่ีจัดตั้งใหมมีสถิติลดลง โดยมีผูมาขอจดทะเบียนโดยเฉลี่ยเพียง 27 รายเทานั้น  
เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสท่ี 1 ปี 2549 ซึ่งมีจํานวนถึง 45 รายและมจีํานวนธุรกิจที่ขอจดทะเบียนเลิกกิจการ 
(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณชิย์, 2549)  

ปัจจัยท่ีสําคัญอกีประการหนึ่ง ที่สามารถเป็นตัวช้ีวัดวาธุรกิจจะสามารถคงอยู เจริญเติบโต หรือ
ลมเหลว ไดแกการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจรายใหม ซึ่งมีประสบการณ์  
ยังไมเพียงพอในดานการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาหาวิธีการใช
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม เพื่อนํามาซึ่งการบริหารจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนส์ูงสุดแกเจาของธุรกิจท่ีกําลังจัดตั้งใหมภายในจังหวัดสกลนคร โดยศึกษา
ถึงแนวทางที่จะทําใหธุรกิจรายใหมสามารถเตรียมความพรอมทางดานเงินทุน เพื่อหลีกหลีกเลี่ยงปัญหาใน
การเร่ิมดําเนนิกิจการ ผลจากการวิจัยคร้ังนี้จะทําใหทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนของกิจการ
รายใหม และทําอยางไรท่ีกิจการเหลานี้จะสามารถปรับโครงสรางทางการเงินเพื่อใหเกิดความสมดุลตาม
ขนาดของธุรกิจ ลดปัญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินในระยะเร่ิมแรกของการดําเนนิงาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบ 

การรายใหมในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการดําเนนิธุรกิจที่สงผลตอความลมเหลวในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ

ปัญหาดานการเงิน และศกึษาปัจจัยท่ีมีผลตอการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
3. เพื่อศกึษาใหไดขอมูล นําไปสูการวิเคราะห์ และหาขอสรุปวา การดําเนินธุรกิจในระยะเร่ิมตนสําหรับ 

ผูประกอบกิจการธุรกิจรายใหม ควรมีการบริการจัดการทางการเงินอยางไร จึงจะทําใหธุรกิจสามารถดําเนิน
ตอไปได 
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ความมุ่งหมายในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจ การเตรียมการอยางไรในการ
จัดหาเงนิทุน กลุมสถาบันการเงินมขีอกําหนด และขอจํากัดใดบางเกี่ยวกับการใหสินเชื่อแกกลุมผูประกอบ
ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการแกปัญหาสําหรับผูเร่ิมประกอบธุรกิจรายใหมในจังหวัดสกลนคร  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นี้มุงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัดการทางการเงินท่ีสงผลกระทบ
ตอความลมเหลวในการดําเนนิธุรกิจสําหรับผูประกอบการรายใหม โดยมีขอบเขตของการวจิัย ดังนี้ 

1. การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทางการเงิน สําหรับผูเร่ิม
ประกอบการธุรกิจรายใหมในเขตจังหวัดสกลนคร  

2. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเร่ิมดําเนินการในชวงระหวาง ปี พ.ศ. 2549 – 2550  มีจํานวน 308 ราย 
และกลุมสถาบันการเงิน จํานวน 5 ราย  

3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา แบงไดเป็น 2 ประเภท ประกอบดวยตัวแปรตน คือขอมูลสวนตัวของ
ผูประกอบการ และตัวแปรตาม ไดแก ปัจจัยท่ีทําใหการดําเนินธุรกิจลมเหลว และบทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมการดําเนนิธุรกิจของผูประกอบการ  

4. พื้นท่ีในการวจิัยคร้ังน้ีศกึษาเฉพาะผูประกอบการรายใหมในเขตจังหวัดสกลนคร 
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวจิัย ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 แนวความคิดในการทําวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาวาอะไรคือปัญหาและอุปสรรคทางการเงินสําหรับผู
เร่ิมทําธุรกิจ มีการเตรียมการอยางไรในการจัดหาเงินทุน และแหลงเงินทุนใดบางท่ีใหการสนับสนุนกลุม
ธุรกิจเหลานี้ กลุมสถาบันการเงินมีขอจํากัดอะไรในการใหสินเชื่อ ขั้นตอไปของการศึกษา จะวิเคราะห์
ขอมูลทางการเงินจากทฤษฎี รายงานการวิจัย รายงานทางวิชาการ และเอกสาร อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
ศกึษาถึงแนวทางในการแกปัญหา โดยวิธีการประยุกต์จากทฤษฎีสูแนวทางการปฏิบัติ ในดานการกําหนด
ขนาดโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมสําหรับการเร่ิมตนทําธุรกิจ  
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กรอบแนวคิดในรูปแบบผังจ าลอง (Flowchart Model) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ตัวแปร 

ตัวแปรตน  : ขอมูลสวนตัวของผูประกอบการ 
ตัวแปรตาม : ปัจจัยท่ีทําใหการดําเนนิธุรกิจประสบความสําเร็จหรอื 
                       ลมเหลว  
                    : บทบาทของหนวยงานภาครัฐและ      
                       เอกชนท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมการ 
                       ดําเนนิธุรกิจของผูประกอบการ 

2. กระบวนการวิจัย 1. ศกึษา รวบรวมขอมูล และทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ 
2. แจกแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ ์
3. รวมประชุม สัมมนา ดานนโยบายการใหสนิเชื่อของสถาบัน
การเงิน 
4. ประมวลผลและวิเคราะห์ขอมูล 
5.  สรุปผลและจัดทํารายงาน 

 

3. ปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
กับงานวิจัย 

ผูประกอบ 
การธุรกิจ 

แหลงความรู 

หนวยงานของ 
รัฐและเอกชน 

แหลงเงินทุน 
ภายใน/ภายนอก 
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 ผูประกอบการธุรกิจที่    
  มีความเขมแข็ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวจิัยนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้
      1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมอืงสกลนคร จํานวน 308 ราย กอต้ังธุรกิจชวงปี 2549 และ 2550 
 1.2  สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกิจการสาขา ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ราย 
ผูใหขอมูลในระดับผูบริหาร ไดแก ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ และพนักงานฝุายสินเชื่อ 
 

       2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
     เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ืองการบริหารจัดการทางการเงิน
สําหรับผูประกอบการธุรกิจรายใหมในจังหวัดสกลนคร ม ีจํานวน 2 ฉบับ คือ 
 ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอ
เมอืงสกลนคร มี 3 ตอน 
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ผูประกอบการธุรกิจทราบถึงปัญหา 
การดําเนนิธุรกิจ 
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  ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนตัว 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการประกอบธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นปัญหาดานการเงิน  ท่ีสงผลกระทบตอ
ความสําเร็จหรอืความลมเหลวของกิจการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 
 ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับสถาบันการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความคดิเห็น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสนิใจอนุมัตสิินเชื่อ 
เกณฑ์ในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ (ธานินทร์, 
2550 : 77)  
 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความเห็น กําหนดเป็นชวงคะแนน 
ดังตอไปน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความวา มคีวามเห็นดวยนอยท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความวา มคีวามเห็นดวยนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความวา มคีวามเห็นดวยปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความวา มคีวามเห็นดวยมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความวา มคีวามเห็นดวยมากที่สุด 
  

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในสวนท่ีเกี่ยวของ รายงานการศึกษารายงานวิจัยและสถิติ
ธุรกิจเกี่ยวของกับการคาภายในจังหวัดสกลนคร ขอมูลทางการคาการดําเนินธุรกิจจากหนวยงานราชการ  
เชน พาณิชยจ์ังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัดและสถาบันการเงินสถิติจังหวัด และขอมูลทาง
วชิาการ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษารายละเอียดของขอมูล ดานการบริหาร
จัดการทางการเงิน เขารวมโครงการสัมมนาเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกับการใหเครดิตแกธุรกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม หลังจากนั้นไดออกแบบสอบถาม และไดแจกจายไปยังผูประกอบการ และสถาบัน
การเงินพรอมสัมภาษณ ์
      4.  การวิเคราะห์ข้อมูล การดําเนนิการวิเคราะห์ขอมูล มีลําดับขั้นดังนี้ 
 4.1 การวเิคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยท่ัวไปของกลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามใช
คารอยละ 
 4.2 การวเิคราะห์ความคดิเห็นของประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจะใชวิธีหาคาเฉลี่ย ( ̅) และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4.3 การวเิคราะห์ขอมูลใชโปรแกรมทางสถิติ 
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ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบวาปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ  
ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในอันดับแรกดังนี้ 1) ความชัดเจนในการตั้งเปูาหมายการดําเนินธุรกิจ  
การมีวิสัยทัศน์ของผูบริหาร ความพึงพอใจของลูกคาในดานการใหบริการ ความมั่นคงของรายได         
ภัยคุกคามจากคูแขงท่ีอยูในธุรกิจเดียวกัน ราคาน้ํามัน เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบมากตอการดําเนินธุรกิจ
และอาจสงผลทําใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จหรือหากบริหารจัดการท่ีไมดี อาจนําไปสูความ
ลมเหลวของธุรกิจได 2) ปัญหาดานการเงิน โดยเฉพาะปัญหาการขาดสภาพคลอง เป็นปัจจัยท่ีผลกระทบ
อยูในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยท่ีสําคัญอันดับแรกที่กลุมสถาบันการเงินนํามาพจิารณาในการปลอยสนิเชื่อ
แกกลุมผูประกอบการ ไดแก นโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งมีผลกระทบตอการตัดสินใจมาก
ท่ีสุด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ประเด็นสําคัญท่ีไดคนพบจากการวจิัยคร้ังน้ี ผลการวจิัยท่ีพบนี้ผูวจิัยจะไดนํามาอภิปรายเพื่อสรุป

เป็นขอยุต ิโดยนําเอาแนวคิดท่ีเกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน ดังนี้ 
           จากผลการวจิัยพบวา ปัจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการทางการเงินนั้น ผูประกอบการจะตองมีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดี     
มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1) มีความชัดเจนในการตั้งเปูาหมายการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญ
ของความสําเร็จ สอดคลองกับ เพ็ชรี (2546) ท่ีมีแนวคิดวา ผูบริหารการเงินจะตองมีเปูาหมายของธุรกิจ  
ท่ีชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเร่ิมตนของการประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์แรกที่ตองกําหนดใหชัดเจน คือ จะประกอบ
ธุรกิจประเภทใด มีเปูาหมายการลงทุนอยางไร มีการวางแผนการเงินอยางรัดกุม 2) มีวิสัยทัศน์ท่ีกวางไกล  
เป็นสวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ หากองค์กรใดมผีูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กวางไกล สามารถ
นําพาองค์กรไปสูความความสําเร็จตามเปูาหมายท่ีตั้งไว ท้ังในดานผลกําไรและภาพรวมของการ
เจริญเติบโตภายในองค์กร สอดคลองกับ จรัสผล (2538) ท่ีกลาววา ผูบริหารจะสามารถนําพาธุรกิจ     
ใหประสบผลสําเร็จไดหรือไม  สิ่งสําคัญอยูท่ีการมีสัยทัศน์ดานการจัดการ และที่สําคัญที่สุดคอืการจัดการ
ดานการเงิน เพราะเงินทุนท่ีไดมาและใชไปนั้นคือรากแกวท่ีเปรียบเป็นเสนชีวิตของกิจการ เมื่อกิจการ
ประสบความสําเร็จแลว สมควรจะพัฒนาไปอยางไรเพื่อทํากําไรใหไดมากขึ้น และมีความไดเปรียบ        
ในกิจการประเภทเดียวกัน 3) การใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจแกลูกคา สามารถสงผลตอความสําเร็จ
ขององค์กร  มรีะดับผลกระทบท่ีบงชี้วา Gronroos C. (1990) ความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความสําเร็จ  
สรุปวาความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากผลตางระหวางความคาดหวังกอนรับบริการ (Expectation) และ 
ผลท่ีไดรับในการรับบริการ (Performance) โดยถาผลท่ีไดรับมากกวาความคาดหวังของลูกคา (P > E) 
ลูกคาจะรูสึกพึงพอใจ ยิ่งถา P มากกวา E เทาไร ความพึงพอใจของลูกคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเทานั้น ในทาง
กลับกัน หากความคาดหวังของลูกคามากกวาผลท่ีลูกคาไดรับ (E > P) ลูกคาจะรูสึกไมพึงพอใจในบริการ
นั้นๆ 4) ความมั่นคงของรายไดเป็นปัจจัยท่ีผูประกอบการจะตองคํานึงถึง เพื่อสามารถพยากรณ์ยอดขาย
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และการบริหารสินคาคงคลัง 5) คูแขงขันทางการคาเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ อัส (2555) ท่ีใหขอคิดเกี่ยวเกี่ยวกับคูแขงทางธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการท่ีจะสามารถชนะคูแขงได จะตองหาคําตอบใหไดวาสินคาหรือบริการมี
จุดหมาย หรือจุดเดนอะไรท่ีดีกวาสินคาอื่น หรือมีอะไรท่ีจูงใจใหกลุมเปูาหมายหรือลูกคาของคูแขงหันมา
ซื้อสินคาหรือบริการของเรา หากเราหาคําตอบไมได หมายถงึวาโอกาสจะขายสนิคาหรือบริการของเรามัน
นอยมาก และโอกาสท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จก็มีนอยเชนกัน 6) การควบคุมตนทุน ลดคาใชจาย    
เพื่อรับกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะราคาน้ํามัน เชน การจัดการระบบขนสงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดการใชพลังงาน หาพลังงานอ่ืนทดแทน สอดคลองกับ ธีรชัย (2550) ท่ีกลาว
วา ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางอันเป็นอุปสรรคปัญหาตอการดําเนินธุรกิจ และ
เป็นเหตุใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ตนทุนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ คือ ตนทุนคาโสหุยโรงงาน เชน คาน้ํามัน คาน้ํา 
คาไฟท่ีจะปรับตัวขึ้นทุกวัน คูแขงขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นผูประกอบการจึงตอง
พยายามลดตนทุนการผลิตตอหนวย เพื่อ ตองการผลกําไรมากขึ้น 7) มีการวางแผนทางการเงินท่ีดี รัดกุม 
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดสภาพคลอง โดยเร่ิมจากการวางแผนทางการเงิน เพื่อใหรูวาแหลงเงินทุน  
ควรจัดหาจากแหลงใดและนําไปใชจายอยางไร เพื่อใหเกิดสภาพคลองและเกิดกําไร การควบคุมการจัดหา
เงินทุนและการจัดสรรการใชจายเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สวนการจัดการงาน
บัญชีเป็นการควบคุมทางการเงินอยางหนึ่งโดยมีการจดบันทึก จัดประเภทและจะชวยใหทราบถึงสถานะ
ของสภาพคลองทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจทางธุรกิจตางๆ ตอฐานะ
สภาพคลอง วาอยูในระดับท่ีดีขึ้น หรอืแยลงได โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต หรือกับกิจการอื่นๆ ท่ีอยู
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อหาแนวทางการจัดการและแกไขปัญหาท่ีเหมาะสมสําหรับธุรกิจเร่ิมตนหรือ
กําลังประสบกับปัญหาสภาพคลองอยูในปัจจุบัน นั่นคือเงินสดของกิจการมีระดับนอยเกินไป และไม
พอเพียงตอความตองการใช ผูประกอบการจําเป็นจะตองหาเงินสดเพิ่มเติม ซึ่งอาจสามารถแกไขไดดวย
การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธวัชชัย (2537) ในการดําเนินธุรกิจในชวงเร่ิมตน 
ท่ีกลาววาในการดําเนินธุรกิจชวงเร่ิมตนอาจจะมีปัญหาดานทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เจาของธุรกิจ   
จึงจําเป็นตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหธุรกิจอยูรอดและผานพนชวงนี้ไป และอีกประการหนึ่ง มีเจาของธุรกิจ
มากมายท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการทางการเงิน เชน ขอผิดพลาดในการใหความสําคัญดานเงินทุนผิด
เปูาหมาย ฝุายบริหารการเงินของธุรกิจวางเปูาหมายดานการเงินโดยไมสามารถรองรับและทันการณ์กับ
การเติบโตของธุรกิจจึงนําไปสูวิกฤตดานเงินทุนหมุนเวียน ทําใหธุรกิจขาดสภาพคลอง ดังนั้นผูบริหาร
การเงินจึงตองพิจารณาใหรอบคอบกับการใชจายเงินอยางละเอียดเพื่อใหประหยัดเงินทุนมากท่ีสุด       
โดยตองทําทุกวถิีทางเพ่ือใหธุรกิจมีรายไดเขามา การบริหารเงินทุนจึงตองมีการบริหารจัดการทางการเงิน
ท่ีดี รูจักใชเงินทุนท่ีมีอยูอยางจํากัดทํางานเพื่อสรางผลกําไรอยางเต็มท่ี โดยใหมีรายรับมากกวารายจาย 
หาวิธีการตลาดท่ีชวยใหกิจการมีตนทุนต่ําแตมีประสิทธิภาพเชน ใชชองทางการขายทางโทรศัพท์หรือ
อินเตอร์เน็ต อาศัยการกระจายขาวแบบปากตอปากของลูกคา หรืออาศัยการประชาสัมพันธ์จาก
สื่อมวลชน ใชแหลงเงินทุนไมตองเสียดอกเบ้ียใหมากท่ีสุด เชนการซือ้สนิคาดวยเครดิต หรือการรับสวนลด
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เงินสด เป็นตน ขอสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย        
(SME Bank) เพื่อเพิ่มแหลงเงินทุน ควรศึกษาหาความรูดานการบริหารจัดการเงินทุนโดยสามารถเขารับ
การอบรมกับสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว .) ซึ่งจะใหการสนับสนุนความรูดาน
ตางๆอยางเต็มท่ี หมั่นขอคําแนะนํากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อวางแผนดานเงินทุนท่ีถูกตอง 

สําหรับปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อแกผูประกอบการของธนาคารนั้นพบวา ขึ้นอยู
กับนโยบายในการปลอยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งธนาคารเองจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปลอยกู  
ท่ีมีความเขมงวด ทําใหผูประกอบการรายยอย หรือธุรกิจท่ีกําลังอยูในชวงเร่ิมตน ไมสามารถเสนองบ
การเงินยอนหลังได ธนาคารจึงปฏิเสธท่ีจะใหสินเชื่อ ทําใหผูประกอบการไมมีเงินทุนเพื่อนํามาใชในการ
ดําเนนิธุรกิจ และอาจสงผลกระทบถึงขั้นลมละลายหรือปิดกิจการลงได 

จากการวิจัยไดขอสรุปวา การท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการเร่ิมธุรกิจใหม เจาของ
ธุรกิจจะตองทําธุรกิจท่ีตนเองถนัดมากท่ีสุด ชอบท่ีสุด หรือท่ีมีประสบการณ์มากท่ีสุดเทานั้น จึงจะเป็น
ธุรกิจท่ีเหมาะกับตัวเรา และชวยใหเรามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวา อัส (2555) ไดแนะแนวทาง    
ในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนไวหลายประเด็นโดยเฉพาะการบริหารจัดการทาง
การเงนิของธุรกิจ ตองระวังควบคุมตนเองไมใชจายเงินนอกระบบหรือการใชจายทางดานอื่นท่ีไมเกี่ยวกับ
ธุรกิจ จนเกิดเป็นปัญหา นอกจากนี้ผูประกอบการควรรักษา ปรับปรุงคุณภาพของสินคา การใหบริการ
ลูกคา การทบทวนธุรกิจและปัญหาอยูตลอดเวลา 
 

ข้อเสนอแนะ 
   จากการศกึษาผูวิจัยมขีอเสนอแนะท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      ในการดําเนินธุรกิจผูประกอบการจะตองคํานึงถึงปัจจัยหลายอยาง ไมวาจะเป็นรูปแบบของ
การดําเนินธุรกิจ งบประมาณ การตลาด การจัดการดานการเงิน โดยเฉพาะการจัดการดานการเงิน       
เป็นหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุด และเป็นดัชนีท่ีบงชี้ใหเห็นถึงผลสําเร็จของธุกิจ ท้ังนี้ผูประกอบการจึงจําเป็นตองมี
การวางแผนการจัดการดานการเงินอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ทําไวลวงหนากอนเร่ิมตนทําธุรกิจ 
ชวยใหสามารถคาดการณ์ยอดขาย กําไร และตองใชเงินลงทุนเทาไรจนกวาธุรกิจจะอยูรอดและมั่นคง ใน
สวนของสถาบันการเงินท่ีปลอยกู ควรปรับนโยบายดานสินเชื่อใหมีความยืดหยุน เชน การลดกฎระเบียบ    
ท่ีเขมงวดเกินไป เพื่อใหผูประกอบการสามารถกูเงินได  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
                จากการศกึษาแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจรายใหม ในเขต
จังหวัดสกลนคร เพื่อใหเกิดผลที่ดีย่ิงขึน้ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการวจิัย ดังนี ้
                1) การศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
                2) ภาวะผูนําที่สงผลตอความสําเร็จขององค์กร 
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ความสวยงามวางนยัทั่วไป : ผลคูณของจ านวนสามหลักและสี่หลัก
กับจ านวนหลายหลกัที่ทุกหลักเป็นเลข 1 

Generalized beauty : the product of the three and four digit 
number and the many digit number that every digit as 1 

 
ธีระยุทธ ชมชื่น 1  

อัยเรศ เอี่ยมพันธ ์2  
 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ไดประยุกต์ใชจํานวนเศษเหลือเพื่อศึกษาและหารูปแบบท่ัวไปของผลคูณของจํานวนสาม
หลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 สําหรับใชเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
คํานวณและแสดงใหเห็นถึงความสวยงามของการพิสูจน์และรูปแบบท่ัวไปของผลคูณนี้ดวยรูปแบบท่ัวไปของผล
คูณท่ีไดจากการพสิูจนจ์ะขึน้อยูกับจํานวนสามหลักและสี่หลัก และจํานวนหลักของจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลัก
เป็นเลข 1 พรอมท้ังเสนอแนวทางการขยายการศกึษาของบทความนี้ดวย  
 

ค าส าคัญ : จํานวนสามหลักและสี่หลัก  จํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 จํานวนเศษเหลอื 
 

Abstract 
 This article applies the remainder number for the study and finding a general form of the 
product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1 , for ease 
of calculation and show the beauty of a proof and a general form of this product. The results showed 
that the general form of the product of the three and four digit number and the many digit number 
that every digit as 1 obtained from the proof is depended on the three and four digit number and the 
number of digits of the many digit number that every digit as 1. The development of this study was 
suggested in this article. 
Keywords : three and four digit number, many digit number that every digit as 1, remainder number 
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2 อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทน า 
 หากเราจะคํานวณหาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลัก    
เป็นเลข 1 นั้นถึงแมวาจะไมใชเร่ืองท่ียากเกินไปแตก็คงไมสะดวกนักถาเราไมมีเคร่ืองคิดเลข  คอมพิวเตอร์ 
หรือสูตรลัดบางอยางเป็นเคร่ืองมือชวยสําหรับการคํานวณหาผลคูณนี้ ยิ่งถาจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลัก
เป็นเลข 1 มจีํานวนหลักมากๆ เครื่องคิดเลขบางเคร่ืองก็อาจจะคํานวณคาไมได ฉะนั้นหากเราสามารถหา
สูตรสําหรับการคํานวณหาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 
ไดก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นสําหรับการคํานวณหาผลคูณนี้นั่นเอง การศึกษาและการหา
รูปแบบท่ัวไปของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 ได
แนวความคิดมาจากบทความเร่ือง ความสวยงามวางนัยท่ัวไป : การยกกําลังสองของจํานวนท่ีทุกหลักเป็น
เลข 1 (อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2554: 29-35) ท่ีไดแสดงถึงการศึกษาและการหารูปแบบท่ัวไปของผลการยก
กําลังสองของจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 โดยไดพบวาผลการยกกําลังสองนี้สามารถเขียนอยูใน
รูปแบบท่ัวไปท่ีแนนอนได ดังนี้ 

ทฤษฎีบท 1 (อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2554: 29-35) กําหนดให n  เป็นจํานวนเต็มบวก โดยท่ี qn r  เมื่อ 
q  และ r  เป็นจํานวนเต็ม ซึ่ง 0 10r   จะไดวา 

2
[ ] [ ] [ ] 1 1 1 1(1 ) 1 1 123 9 0 1 ( 1) ( ) ( 1) 1 09 321n n n q q qr r r          

ซึ่งนับไดวาเป็นการเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นสําหรับการคํานวณหาผลการยกกําลังสองนี้ หากเราศึกษา
การพสิูจน์อยางละเอียดจนกระท่ังเขาใจทฤษฎีบท จะเห็นไดวานั่นคือความสวยงามของคณิตศาสตร์ในอีก
รูปแบบหนึ่งดวย 
 ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาและหารูปแบบท่ัวไปของผลคูณของจํานวนสามหลัก
และสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 โดยอาศัยจํานวนท่ีถูกนิยามใน (I) เป็นเคร่ืองมือสําคัญ
สําหรับการสรางเลขโดด ซึ่งหากรูปแบบท่ัวไปของผลคูณนี้หาไดจริงก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นใน
การคํานวณหาผลคูณนั่นเอง ยิ่งไปกวานั้น การพิสูจน์และทฤษฎีบทท่ีไดรับก็จะเป็นการแสดงถึงความ
สวยงามของคณติศาสตร์ในอกีรูปแบบหนึ่งเชนกัน 
 หลักการอุปนัยเชงิคณิตศาสตร์เป็นทฤษฎีบทท่ีสําคัญอยางมากสําหรับการศึกษาของบทความนี้ 
ซึ่งกลาวไว ดังนี ้

ทฤษฎีบท 2 หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (The Principle of Mathematical Induction) (Clark. 2002) 
กําหนดให ( )P n  แทนขอความเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก n  และกําหนดให 0n  เป็นจํานวนเต็มบวก      
ซึ่งสอดคลองกับขอความตอไปนี้  
 1. 0( )P n  เป็นจริง 
 2. ถา ( )P k  เป็นจริง แลว ( 1)P k   เป็นจริง สําหรับจํานวนเต็มบวก 0k n  
สรุปไดวา ( )P n  เป็นจริง สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 0n n  
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 ตอไปจะแนะนําใหรูจักกับจํานวนเศษเหลือ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาของ
บทความนี้ โดยดูการประยุกต์ใชจํานวนเศษเหลือเพิ่มเติมไดจาก (อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ . 2554: 29-35) และ 
(อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2555)  
 จากอัยเรศ เอี่ยมพันธ์ (2554: 29-35) และ ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ (2555) 
กําหนดให  a  เป็นจํานวนเต็มใด ๆ และ 10b   จะไดว ามีผลหาร q  และเศษเหลือ r  ซึ่ ง 

10a q r    และ 0 10r   นั่นคือ r  เป็นจํานวนหนึ่งหลักหรือเลขโดดนั่นเอง นยิามจํานวนสําหรับ
จํานวนเต็ม a  โดย 
 : qa r  (I) 
เชน 
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ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ (2555) ไดนิยามเซตของจํานวนใน (I) ดังบทนยิามตอไปนี้ 

บทนิยาม 1 (ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2555) กําหนดให Z R  แทนเซตของจํานวนใน (I) 
ท้ังหมด นั่นคอื 

{ | 0 10}q r q r   และZ ZR  
และเราจะเรียกสมาชกิของ Z R  วา จ านวนเศษเหลือ (remainder number) 

 กอนท่ีจะกลาวถึงทฤษฎีบทหลักในหัวขอตอไป และนําทฤษฎีบทไปประยุกต์ใช เพื่อใหเขาใจ
ผลลัพธ์จากทฤษฎบีทไดงายขึน้ จะแนะนําการแปลงจํานวนเศษเหลอืกลับเป็นเลขฐานสบิท่ีทุกคนคุนเคย 
 เพื่อความสะดวก เราเขียนจํานวนเศษเหลือ 0 r  ดวย r  สําหรับทุกจํานวนเต็ม 0 10r   
และเพื่อใหเขาใจในผลลัพธ์ของการประยุกต์ใชทฤษฎีบทจากบทความนี้ จะแนะนําการแปลงจํานวนเศษ
เหลือท่ีไดจาก (I) กลับเป็นเลขฐานสิบปกติ ซึ่งทําไดโดยการบวกทแยงจากเศษเหลือตัวขวากับผลหาร    
ตัวซายและสําหรับจํานวนในหลักหนวยใหดึงเศษลงมาไดเลย เพื่อใหเขาใจไดงายจะขอยกตัวอยางการ
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แปลงจํานวน 25 1 35457 8 4 708  ท่ีไดจากการเรียงกันของจํานวนเศษเหลอืกลับเป็นเลขฐานสบิ ดังนี้ 

25 1 35

3 3

1

457 8 4 708 45(7 25)(8 1)(4 35)708
45 29 9708
4(5 3)2(9 3)9708
482 29708
48(2 1)29708
48329708

   

  

 


 

  หัวขอตอไปจะแสดงถึงผลการศึกษาหลักของบทความนี้ ซึ่งประกอบดวยขอสังเกตท่ีเราพบ
ความสัมพันธ์ของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหาหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 จนนําเรา
ไปสูการศกึษาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 อีกท้ังยังให
ตัวอยางที่ไดประยุกตใ์ชผลการศึกษาดวย และเพื่อความสะดวกสําหรับการเขียน เราเขียนแทนจํานวนของ
จํานวนเต็ม m  ของจํานวน 

#( )m

mmm m  ดวยสัญลักษณ ์ #( )m  

 บทนิยามตอไปนี้มีความสําคัญอยางมากสําหรับการศึกษาจํานวนสามหลักและสี่หลักของ
บทความนี้ 

บทนิยาม 2 สําหรับทุกจํานวนนับ , ,p q s  และ r  ซึ่ง 0 , , , 9p q s r   นยิาม  
 q sqpsr p r  (II) 

เชน 1 31234 2 4  และ 0 8789 7 9  เป็นตน 
 

ผลการศึกษาหลัก 
 จากการสังเกตผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 
และมีจํานวนหลักมากกวาหรือเทากับสอง ทําใหเราพบความสัมพันธ์บางอยางระหวางจํานวนสามหลัก
และสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ไดดังตอไปนี้ 

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 11 101 11 1111 1 1 1 1
1 1 111 101 111 11211 1 1 2 1 1
1 1 1111 101 1111 112211 1 1 2 2 1 1
1 1 11111 101 11111 1122211 1 1 2 2 2 1 1

    
    
    
    

(III)

 

0 8 0 0 8 8

0 8 0 0 8 8 8

0 8 0 0 8 8 8 8

0 8 0 0 8 8 8 8 8

4 4 11 484 11 5324 4 4 4 4
4 4 111 484 111 53724 4 4 8 4 4
4 4 1111 484 1111 537724 4 4 8 8 4 4
4 4 11111 484 11111 5377724 4 4 8 8 8 4 4

    
    
    
    

(IV)
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4 6 4 4 6 6

4 6 4 4 11 6 6

4 6 4 4 11 11 6 6

4 6 4 4 11 11 11 6 6

5 7 11 4567 11 50237 5 5 7 7
5 7 111 4567 111 506937 5 5 2 7 7
5 7 1111 4567 1111 5073937 5 5 2 2 7 7
5 7 11111 4567 11111 50743937 5 5 2 2 2 7 7

    
    
    
    

(V)

 

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 19 9 9

9 9 9 9 19 19 9 9

9 9 9 9 19 19 19 9 9

9 9 11 9999 11 109989 9 9 9 9
9 9 111 9999 111 1109889 9 9 8 9 9
9 9 1111 9999 1111 11108889 9 9 8 8 9 9
9 9 11111 9999 11111 111098889 9 9 8 8 8 9 9

    
    
    
    

(VI)

 

 จาก (III), (IV), (V) และ (VI) เราพบวาถานําจํานวนสามหลักและสี่หลักมาแปลงเป็นจํานวนเศษ
เหลือ q sp r  ตามบทนิยาม 2 แลวผลคูณของจํานวนนี้กับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 จะเป็น
จํานวนท่ีเลขสองหลักแรกเป็นจํานวนเศษเหลือ s r , เลขสองหลักสุดทายเป็นจํานวนเศษเหลือ q p  และ
เลขหลักท่ีเหลือเป็นผลบวกของจํานวนเศษเหลือ q p  กับ s r  ซึ่งมีจํานวนหลักนอยกวาจํานวนหลักของ
จํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 อยูสองหลัก 
 จากขอสังเกตขางตน ทําใหเราสนใจท่ีจะศึกษาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวน
หลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 โดยสรุปเป็นขอสงสัยไดดังตอไปน้ี 
 1. เราสามารถเขียนรูปแบบท่ัวไปท่ีแนนอนของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวน
หลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 ท่ีมีจํานวนมากกวาหาหลักไดหรือไม 
 2. หากเราสามารถเขียนรูปแบบท่ีท่ัวไปท่ีแนนอนของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับ
จํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 ท่ีมีจํานวนมากกวาหาหลักได แลวรูปแบบท่ัวไปท่ีแนนอนมีลักษณะ
เหมอืนกับขอสังเกตท่ีเราพบหรือไม 

 การแปลงจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนเศษเหลือนั้นจะสังเกตเห็นวาทําไดงาย แตหากจะแปลง
จํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเศษเหลอืน้ันทําไดไมงายนัก ดังนั้นบทตั้ง 5 (ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยม
พันธ์. 2555) มปีระโยชนอ์ยางมากสําหรับการแปลงจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเศษเหลอื โดยไดแสดงใหเห็น
ถึงลักษณะของจํานวนเศษเหลือของจํานวนเต็มลบดวย มากกวานั้นยังไดนิยามการดําเนินการทวิภาค 
(binary operation) บน Z R  โดย 

( )

( ) ; 0 9
; 10,

q t
q t

q t b b

r s r s
r s

a r s r s a


 

   
     

(  

สําหรับทุก ,q tr s Z R  
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บทตั้ง 1 สําหรับทุก ,q sp r Z R  จะไดวา ( )q sp r q s b a  (  เมื่อ bp r a   สําหรับบาง 
bZ  และ 0 9a   
การพิสูจน์ กําหนดให bp r a   สําหรับบาง bZ  และ 0 9a   จะไดวา 

( ) ( )
( )( )
( )
( )

q s q s

b

p r p r
q s p r
q s a
q s b a

 
  
 
  

(

 

บทตั้ง 2 สําหรับทุก ,q sp r Z R  เมื่อ ,q sN  จะไดวา ( )q q q q q sqpsr p p p p p r  (  
การพิสูจน์ กําหนดให br p a   สําหรับบางจํานวนนับ b  และ a  ซึ่ง 0 9a   จะไดวา 
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ทฤษฎีบท 3 กําหนดให , ,q p s  และ r  เป็นจํานวนนับ โดยท่ี q sqpsr p r  จะไดวา 
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สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 2n   
การพสิูจน์ กาํหนดให ( )P n  แทนขอความ 
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สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 2n   พจิารณา  
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ฉะนั้น (2)P  เป็นจริง สมมติวา ( )P k  เป็นจรงิ สําหรับจํานวนเต็มบวก 2k   นั่นคือ 
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ฉะนั้น ( 1)P k   เป็นจริง ดังนัน้โดยหลักการอุปนัยเชงิคณิตศาสตร์ จะไดวา 
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สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 2k    

 ตอไปเราจะใหตัวอยางของการหาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลัก     
ท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 โดยใชผลจากทฤษฎีบท 3 พรอมท้ังตรวจคําตอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์         
ทางคณิตศาสตร์ 

ตัวอย่าง 1 จงหาคาของ 
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วิธีท า โดยทฤษฎีบท 3 จะไดวา 
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ตรวจค าตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
 

ภาพที ่1: ผลคูณ 
#(1) 52

603 111 1


  

ตัวอย่าง 2 จงหาคาของ 
#(1) 63
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วิธีท า โดยทฤษฎีบท 3 จะไดวา 
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ตรวจค าตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

 
ภาพที ่2: ผลคูณ 

#(1) 63

4567 111 1


  

ตัวอย่าง 3 จงหาคาของ 
#(1) 57
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วิธีท า โดยทฤษฎีบท 3 จะไดวา 

9 9

#(1) 57

9 9
#(1) 57

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

#( 9 9) 57 2 55

9 9

#((9 9)(9 9)) 57 2 55

9999 111 1

9 9 111 1

9 9( 9 9)( 9 9)( 9 9) ( 9 9) 9 9

9 9((9 9)(9 9))((9 9)(9 9))((9 9)(9 9)) ((9 9)(9 9))





  

    



 



        
(

( ( ( (

19

9 9

9 9 19 19 19 19 9 9

#( 8) 57 2 55

#(9) 53

9 9

9 9( 8)( 8)( 8) ( 8) 9 9

1110999 98889
  







 

 
 
 
 



70

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2556

70 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีท่ี 5 ฉบับที่ 10 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 5(10) : July - December 2013 

ตรวจค าตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

 
ภาพที ่3: ผลคณู 

#(1) 57

9999 111 1


  

 จากทฤษฎบีท 3 จะไดบทแทรก 1 ทันที ดังนี ้

บทแทรก 1 กําหนดให , , ,q p s r  เป็นจํานวนนับ โดยท่ี q sqpsr p r  จะไดวา 
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สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก t  และ 2k   
 

บทสรุป 
 จากขอสงสัยของเราจนกระท่ังสามารถพิสูจน์ขอสังเกตเป็นรูปแบบท่ัวไปท่ีแนนอนไดของผลคูณ
ของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข  1 โดยอาศัยหลักการอุปนัย        
เชงิคณิตศาสตร์และจํานวนเศษเหลือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพิสูจน์ ทําใหเราสามารถตอบขอสงสัยท้ัง
สองขอขางตนของเราได ดังนี้ 
 1. เราสามารถเขียนรูปแบบท่ัวไปท่ีแนนอนของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวน
หลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 ไดตามทฤษฎีบท 3 และสรุปเป็นสูตรสําหรับทุกจํานวนนับ , ,q p s  และ 
r  โดยท่ี q sqpsr p r  ไดดังนี้ 
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สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 2n   
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 2. รูปแบบท่ัวไปท่ีแนนอนตามทฤษฎีบท 3 นั้นมีลักษณะเหมือนกับขอสังเกตท่ีเราพบดังนั้น      
การคํานวณหาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข  1 ดวยสูตร
จากบทความนี้จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสะดวกมากขึน้น่ันเอง 

 จากบทความนี้และบทความอื่น ๆ ท่ี ไดกลาวถึง ผูอานจะสังเกตเห็นวาจํานวนเศษเหลือ            
มปีระโยชนอ์ยางมากสําหรับการศึกษาลักษณะทางพีชคณิตตาง ๆ ของจํานวนเต็ม ฉะนั้นผูอานสามารถท่ี
จะเร่ิมขยายผลการศึกษาของบทความนี้ โดยศึกษาและหารูปแบบท่ัวไปของผลคูณของจํานวนมากกวาสี่
หลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 กอนไดโดยอาศัยจํานวนท่ีถูกนิยามใน (I) และแนวทางการ
พสิูจน์จากบทความนี้ เชนจากขอสังเกตผลคูณของจํานวนหาหลักกับจํานวนหลายหลักท่ีทุกหลักเป็นเลข 1 
เราพบความสัมพันธ์ท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

12 4 12 12 4 4

12 4 12 12 16 4 4

12 4 12 12 16 16 4 4

12 4 12 12 16 16 16 4 4

3 5 11 12345 11 135795 3 3 5 5
3 5 111 12345 111 1370295 3 3 8 5 5
3 5 1111 12345 1111 13715295 3 3 8 8 5 5
3 5 11111 12345 11111 137165295 3 3 8 8 8 5 5

    
    
    
    

 

จากขอสังเกตขางตนและการศึกษาในทํานองเดียวกับบทความนี้ ผูเขียนคาดวานาจะไดรูปแบบ
ท่ัวไปท่ีแนนอนและยังคงความสวยงามของการพิสูจน์และทฤษฎีบทท่ีจะไดรับเชนกัน ยิ่งไปกวานั้น ยังเป็น
การเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นในการคํานวณหาผลคูณของจํานวนมากกวาสี่หลักกับจํานวนหลายหลักท่ี
ทุกหลักเป็นเลข 1 อกีดวย 
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การพัฒนาตนเอง ส าคัญอย่างไรในชีวติและการท างาน 
 How important o f Self-development to your life and work 

 
อัจศรา ประเสริฐสิน 1  

 

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาตนเองคือ การกระทําที่เสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ 
ใหแกตนเอง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยอาศัยวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนตาง ๆ 
ซึ่งอาจจะมีท้ังในกรณีท่ีกระทําดวยตนเองหรือไดรับการสนับสนุนจากองค์กรดวย วงจรการพัฒนาตนเอง 
ประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 วงจรการพัฒนาเร่ิมดวยสิ่งท่ีทําใหเกิดความวิตกกังวลอยางแทจริง ขั้นท่ี 2 
การใชความคดิเกี่ยวกับปัญหา ขั้นท่ี 3 แนวทางการพัฒนา และขั้นท่ี 4 การนําแนวทางการพัฒนามาปฏบัิติ 
จะเห็นไดวา มนุษยทุ์กคนเกิดมาพรอมกับความดี มคีุณคาในตนเอง มีความสามารถท่ีจะเป็นผูนําตนเองได 
มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพเป็นจริงตรงกับท่ี Roger ไดอธิบาย Self 3 Self คือ Ideal Self 
เป็นตัวตนท่ีอยากจะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนท่ีรับรูวาตนเป็น ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกับความเป็น
จริงก็ได และ Real Self ตัวตนท่ีเป็นจริง ซึ่ง Roger กลาววา การท่ีบุคคลไมสามารถเขาใจตนเองได มีปม
ดอยรูสึกวาตนเองไรคุณคา สูคนอื่นไมได หรือยังไมสามารถพัฒนาไปถึง Self-Actualization ไดนั้นเป็นเพราะวา
การรับรู Self ท้ัง 3 ของเขานั้นไมสอดคลองกันนั่นเอง 
 

ค าส าคัญ การพัฒนาตนเอง ชีวิตและการทํางาน 
 

Abstract  
Self-development is an action that heightens the knowledge skill performance and attribute. 

It helps to increase work performance by using methodology process and many steps that act by 
yourselves or supporting from your organization. Circle of self-development consist of 4 steps were 
(step 1) development circle started with really origin of anxiety (step 2) thinking about the problem 
(step3) development guideline and (step 4) practice accord with development guideline. Everyone 
born with goodness, valuable, be able to lead and trend to develop themselves with actual condition 
that accord with the explanation of Roger. Self 3 Self consist of Ideal self was self that we want to 
be, Perceive Self was self that we recognize may be real or unreal and Real Self was true self that 

                                                           
1 อาจารย์ประจํา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Roger said “misunderstood in yourselves, feel weak and worthless or cannot develop yourselves to 
Self-Actualization because Self 3 Self not accord together”.  

 

Keyword: Self-development, importance, life and work 
 

บทน า 
การพัฒนาตนเองประกอบดวยคํา 2 คํา คือ “การพัฒนา” (Development) หมายถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เจริญขึ้น และคําวา “ตน” (Self) หมายถึงบุคคล ดังนั้นการพัฒนาตนเอง    
จึงหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนั้นใหดีขึ้น มคีวามเจรญิกาวหนา โดยมีผูใหความหมายของ
การพัฒนาตนเองไวดังน้ี 

Boydell (1985) กลาววา การพัฒนาตนเองคือความพยายามทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง          
ซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสวนตัว มีความสามารถใหมๆ มีความคิดเห็นแตกตางไปจากเดิมมีความรูสึก
ใหมเกิดขึ้น ทําใหรูสกึวาเป็นคนดีขึ้น  

Swansburg (1968) ไดกลาวถึงการพัฒนาตนเองวา หมายถึง การศึกษาของบุคคลเพื่อตองการ
พัฒนาตนเองใหมคีวามรู เพื่อปรับปรุงตนใหกาวหนาทางวชิาการ และสนองความอยากรูอยากเห็นของตน 
การพัฒนาตนเองเป็นการเรียนรูท่ีผูเรียนเรียนดวยตนเอง สามารถปรับปรุงแกไขตนเองใหเจริญงอกงาม 
ท้ังดานประสิทธิภาพในการทํางานดานปัญญา และคุณภาพ ดวยการทํางานหรือดํารงชวีติอยางมีจุดหมาย 

Megginson และ Pedler (1992) กลาววา การพัฒนาตนเองเป็นการท่ีผูเรียนรูไดตัดสินใจดวย
ตนเองในการเลือกวาจะเรียนอะไร เรียนเมื่อไร และจะเรียนอยางไรเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู 
และความสามารถในการทํางานซึ่งการเลือกการพัฒนาตนเองยอมสงผลตอการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนเองดวย 

สําหรับการพัฒนาตนเองของครูหรือการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนน้ัน มีผูใหความหมายไว ดังนี้ 
Guff (1975) กลาววา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น มุงท่ีการพัฒนาความกาวหนา
ของบุคลากรในดานความรูทักษะ การรับรู และเทคนิคตางๆ ในการเรียนการสอน รวมท้ังสงเสริม
ความสัมพันธ์กับนักเรียนนักศกึษาและเพื่อนรวมงาน ครูอาจารย์จึงมีความจําเป็นท่ีจะตองปรับปรุง 

สมรรถภาพในการทํางานการถายทอดความรูเพิ่มความสนใจและความสามารถประจําตัว 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการเรียนการสอน เพื่อชวยพัฒนาความกาวหนาในวิชาชพีของตน 

Duffy & Mullally (1978) กลาววา การพัฒนาครูอาจารย์เป็นกระบวนการพัฒนาความกาวหนาใน
ดานวิชาชพีของอาจารย์ และการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้น 

จากนิยามท่ีไดกลาวมานี้สามารถสรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การกระทําท่ีเสริมสราง
ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตางๆ ใหแกตนเอง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบัิตงิาน โดยอาศัยวธีิการ กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ ซึ่งอาจจะมท้ัีงในกรณท่ีีกระทําดวยตนเองหรือ
ไดรับการสนับสนุนจากองค์กรดวย 
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แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง 
ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพัฒนาคน เป็นสิ่งสําคัญท่ีชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเอง

ประสบความสําเร็จ Boydell (1985) มีแนวคิดวา การพัฒนาตนเองเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง        
สวนบุคคล ความสามารถและความรูสึกใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น มีความคิดเห็นแตกตางไปจากเดิม ซึ่งสิ่งเหลานี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาดวยตนเอง และไดเสนอวงจรการพัฒนาตนเองไวดังภาพ  
 

 
ภาพที่ 1   วงจรการพัฒนาตนเองของ Boydell (1985) 

 

ขั้นท่ี 1 วงจรการพัฒนาเร่ิมดวยสิ่งท่ีทําใหเกิดความวิตกกังวลอยางแทจริง อาจเป็นปัญหาหรือ
งานซึ่งอาจจะเป็นสิ่งท่ีแปลกใหม ยุงยาก สิ่งท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดหวัง 

ขั้นท่ี 2 การใชความคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็นการคนหาคําอธิบายหาหนทางท่ี
เป็นไปได บางครัง้อาจตองนําไปถกปัญหากับบุคคลอื่นดวย 

ขั้นท่ี 3 แนวทางการพัฒนาคือ การคิดใหม รวมท้ังการรับรูตนเองและสิ่งรอบตัวใหมความแปลก
ใหมนี้อาจเกิดขึ้นไดกับความคิด ความรูสึก และความมุงมั่น โดยอาจเกิดไดกับอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ัง
สามอยางพรอมกัน การใชความคิดสามารถนําไปสูวิธีการใหมๆ เชน แนวคิด ทัศนคติ แนวคิดความเชื่อ 

1.ความวิตกกังวล 
อย่างแท้จริง 

2.การสังเกต การคดิ
ไตร่ตรอง 

3.การคิดใหม่ / ตั้งใจใหม ่
วิธีการใหม่ 

4.น าวิธีการใหม่ 
ไปทดลองกระท า 
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คานยิม มกีารพัฒนาการรับรูและตระหนักในความรูสึกดังกลาวรวมท้ังความสามารถในการแสดงออกทํา
ใหไดผลลัพธ์คอื แรงกระตุน ทักษะ นสิัย ความมุงมั่น หรือความตัง้ใจใหมเกิดขึ้น 

ขั้นท่ี 4 การนําแนวทางการพัฒนามาปฏิบัติ โดยการลองนําความคิดเห็นใหมๆ ไปใช ทํางานดวย
ความรูสกึนึกคิดและมีจุดมุงหมาย เมื่อเหตุการณ์ดําเนนิไปดวยดีจึงหมายความวา มกีารพัฒนาเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ Boydell (1985) ไดกําหนดวิธีการพัฒนาตนเองไวหลายวิธี วิธีการสวนใหญตองอาศัย
เวลานาน และยังตองทําหลายๆ คร้ัง จึงจะเห็นผลโดยแบงเป็นวธีิและกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง ดังนี ้

1. วธีิการพืน้ฐานในการพัฒนาตนเอง จะประกอบไปดวย 9 กิจกรรม คือ 
1.1 การจดบันทึกสวนตัว (Personal journal) การจดบันทึกสวนตัวเพื่อพัฒนาตนเองเป็นประโยชน์

อยางย่ิงโดยอาจบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแตละวันบันทึกการนัดหมายภารกิจสําคัญๆ เพื่อกันลืม บันทึก
ผลงานความสําเร็จในดานตางๆ หรือบันทึกความคิดทุกอยางท่ีเกิดขึ้นอยางฉับพลัน  ขณะท่ีจดบันทึก
ประจําวันแตละคร้ังจะเป็นการชวยใหไดพิจารณาถึงการพัฒนา และเนนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไปในตัว นอกจากนี้   
ยังอาจกลับไปสํารวจหาแนวทาง แนวความคิด รูปแบบ และความคืบหนาเพื่อการพัฒนาตนเองตอไปได
ดวย จึงนับเป็นวธีิการท่ีจําเป็นมาก 

1.2 การพิจารณายอนหลัง (Backwards review) การพิจารณายอนหลังถึงเหตุการณ์แตละวัน    
เป็นสิ่งสําคัญท่ีบุคคลควรพิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีสิ้นสุดลงในแตละวัน มีการทบทวนถึงพฤติกรรมที่ได
ประพฤติปฏิบัติในวันนั้น โดยเร่ิมจากพฤติกรรมลาสุด ณ เวลาท่ีเร่ิมคิดพิจารณาทบทวนยอนหลังขึ้นไป
จนกระท่ังถึงเวลาท่ีต่ืนนอนตอนเชา เชน อาจจะเร่ิมพจิารณาทบทวนยอนหลัง เมื่อเวลาท่ีเลิกงาน เมื่อกลับ
ถึงท่ีพัก หรือเมื่อกอนจะเขานอน ยอนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาท่ีตื่นนอนการพิจารณาทบทวนยอนหลังถึง
เหตุการณ์ในแตละวัน เป็นการคิดพิจารณาถึงพฤติกรรม ความรูสึก และเหตุผลท้ังทางดานบวก ดานลบ
ของตนเอง รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งรอบขางท้ังบุคคล สังคม สิ่งแวดลอม หากไดพิจารณาทบทวนยอนหลัง
อยางสม่ําเสมอเป็นกิจวัตรแลว จะพบวาการกระทําดังกลาวนี้ ไมเพียงแตทําใหสํานึกเห็นภาพของตนเอง 
วาไดประพฤติปฏิบัติอยางไร และมีเหตุผลอยางไรเทานั้น แตยังชวยใหมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางมี
เหตุผลนอกจากนั้นยังชวยพัฒนาความจํา เป็นการบังคับตนเองใหมรีะเบียบวนิัยและความตัง้ใจ 

1.3 การทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึ้น (Reflecting on things that happen) วงจรการพัฒนาเป็นกระบวนการ
ทําใหประสบการณ์ท่ีผานมามีความหมายเพื่อนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนา โดยคิดถึงประสบการณ์ท่ี
ผานมาอยางไตรตรองทบทวนในสิ่งท่ีเกิดขึน้ การบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจะมีความตอเนื่องในสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
โดยเนนประเด็นตอไปนี้คอื เหตุการณ์สําคัญท่ีเกิดขึ้นในแตละวัน ความขัดแยง ความสําเร็จ ความลมเหลว 
การตัดสินใจที่สําคัญสิ่งท่ีดท่ีีไดรับฟังมาหรือผูอ่ืนกระทําตอตนเอง ความรูสกึทุกอยางที่ม ีแลวหาจุดสําคัญ
ดวยการสังเกตุ วาเกิดอะไรขึ้น ตนเองคิดหรือรูสึกอยางไร ตองการทําอะไรและไดทําอะไรลงไป ผูอื่น      
ท่ีเกี่ยวของ คิดและรูสึกอยางไร เมื่อบันทึกเป็นเวลาพอสมควรแลวใหยอนกลับอานดูวา มีรูปแบบหรือ
แนวทางใดเกิดขึ้นท่ีสามารถเรียนรูจากสิ่งท่ีผูเกี่ยวของทําไวไดบาง 

1.4 การพัฒนาจิตใตสํานึก (Listening to your inner self and self counselling: Intuition) นอกจาก
ความคิดและทัศนคตแิลวบุคคลยังมีจิตใตสํานึกซึ่งเป็นความคิดเห็น ความรู ความสามารถและใหคําแนะนําแก
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ตนเองไดตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญการตัดสินใจท่ียากลําบาก หรือจําเป็นตองเลือกทางใดทาง
หนึ่งก็จะสามารถสรางความกลาจากภายในตนไดจากวิธีตอไปนี้ คือ ปลอยใหปัญหาผานเลยไป มีสมุด
บันทึกตดิตัว การตรวจสอบแรงจูงใจฟังความคิด ความรูสึก และความมุงมุนของตนเองพูดกับตัวเอง หรือ
ใชวธีิการหยุดเงียบ 

1.5 ความกลาในการลองสิ่งใหม (Courage to try out new things) คุณสมบัติสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาตนเองคอืความกลาการพัฒนาความกลาวิธีหน่ึงคอืการใหผูอื่นรวมรับรูปัญหาใหกําลังใจ
และสรางความตัง้ใจท่ีแนวแนใหตอเนื่องกัน เป็นผลสะทอนจากการทํางานเป็นกลุม การรับฟังปัญหาและ
วิธีแกปัญหาของผูอื่นของผูอื่นอาจทําใหเกิดแรงบันดาลในอยางมากการสรางความกลาใหเกิดขึ้นไดคือ  
สํารวจสิ่งท่ีคดิวาเส่ียงหรือกลัวในการกระทําสิ่งใดเชน กลัวการทําลายสัมพันธภาพ การพิจารณาถึงความ
กลัวโดยละเอียดอาจชวยใหเกิดประโยชน์มาก โดยจะเนนวาแมจะไมดีนักแตไมนากลัวจนเกินไปเชนนี้แลว
จะทําใหมีความกลา และความมุงม่ันท่ีจะทําได 

1.6 การทดลองความประพฤติรูปแบบใหม (Experimenting with new behaviours) การพัฒนา
ท่ีดีคือ พยายามลองทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมอยางรอบคอบทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
การพัฒนาไมอาจเกิดขึ้นไดถาไมมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไดจากการประเมินตนเอง 
หรือศกึษาขอความท่ีจดในบันทึกประจําวัน หรือจากคําวจิารณ์ของผูรวมงานทําใหอยากเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่ีแตกตางจากเดิม แตจําเป็นตองมีความมุงมั่นและความกลาเพียงพอ เชน การเปลี่ยนประเภทหนังสือ     
ท่ีอานประจํา เปลี่ยนพฤติกรรมในชวีติประจําวัน ลองพูดกับคนแปลกหนาอยางนอยหนึ่งคนตอวัน จะทําให
มกีารพัฒนาตนเองในดานตางๆ ไดการจดบันทึกสําหรับวธีิการน้ีเป็นการเนนถึงการเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีไดทํา
ตางไปจากเดิมทุกวัน จะชวยใหเห็นการพัฒนาความสามารถดานการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง   
สวนหน่ึงของการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มคีานยิมแบบอนุรักษน์ยิมซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญ
ตอการพัฒนาตน 

 1.7 การปรับปรุงพลังความตั้งใจ (Improving your will-power) พลังตั้งใจท่ีเขมแข็งเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการพัฒนา และเป็นผลของการพัฒนาดวย ซึ่งสามารถทําใหแข็งแกรงไดดวยการฝึกใชเป็นประจํา 
ควรพิจารณาวาตนเองเกิดพลังตั้งใจมากนอยเมื่อใด มีรูปแบบอยางไร มีผลมาจากผูอื่นหรือไม เวลาใด 
หรือมาจากสาเหตุใด เชน ความกดดันในสถานที่ทํางานจากความเหน็ดเหนื่อย จะวิเคราะห์ไดลึกยิ่งขึ้นโดย
จดบันทึกสถานการณ์ และเวลาท่ีเกิดความเขมแข็งและเมื่อออนแอการพัฒนาพลังตั้งใจบางอยางตองใช
ความพยายามในการตัง้ใจทํามากพอควรเชน ไมพูดในสิ่งท่ีถูกยั่วยุใหพูด หรือถาตองการทําอะไรบางอยาง
ในทันที 

ใหเลื่อนกําหนดออกไปกอน หรือถาตองการเลื่อนกําหนดบางอยางใหทําทันที หรือการลองทํา
บางสิ่งท่ีกลัวสถานการณเ์หลานีล้วนเป็นโอกาสที่เหมาะแกการแสดงพลังตัง้ใจจนในท่ีสุดจะทําใหมีกําลังใจ
ท่ีแข็งแกรงขึ้นเอง ทําใหพรอมท่ีจะปฏิบัตหินาท่ีตามปกติไดดแีละมีประสิทธิภาพ 

1.8 การเปิดใจใหกวาง (Keeping an open mind) เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีผูไมเห็นดวยให
ถามตนเองวาเปิดใจกวางหรือมีความลําเอียงอยูหรือไม ใหมองสถานการณ์จากแงคิดบุคคลนั้นใหมาก 
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พยายามเขาใจวาทําไมเขาจึงมีทรรศนะเชนนั้น และทัศนะดังกลาวมีความหมายตอเขาอยางไร นอกจากนี้
ยังอาจถามตนเองวาทําไมถึงไมเห็นดวยกับบุคคลนั้นเป็นความรูสึกท่ีมีตอตัวบุคคลมากกวาความคิดเห็น
หรือไม วิธีนี้อาจทําใหเป็นคนใจกวางกับผูอื่นไดมากขึ้น มองเห็นทัศนคติไดมากกวาหนึ่งดานการเปิดใจ   
ใหกวางเป็นการแสดงความรูสึกท่ีเป็นกลาง เพื่อยอมรับกระแสความคิดตางๆ คือ ไมโอนออนผอนตาม
ผูอื่นอยางงายๆ ซึ่งเป็นการแสดงความใจกวางเกินไป ในทางตรงกันขามก็ไมควรจะยึดมั่นจนเกิดความ
ลําเอยีง หรือมอีคตติอสิ่งตางๆ อยางหนักแนน เป็นการแสดงถึงความเป็นคนใจแคบ ดังนั้น ควรจะฝึกการ
เปิดใจใหกวางเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผูอื่น จะชวยพัฒนาใหเป็นคนท่ีมีใจกวางมากขึ้น กิจกรรมนี้หากทํา
รวมกับผูอ่ืนจะเป็นการดีโดยเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย หรือนําหัวขอท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกันมาสนทนา 

1.9 การจัดการกับสวนดีและสวนเสีย (Working with your higher and lower selves) สวนดี
และสวนเสียท่ีมีอยูในตัวบุคคลตามธรรมชาติจะสงผลกระทบตอสิ่งท่ีกระทําและลักษณะวิธีการกระทําของ
บุคคล การรูถึงวิธีปฏิบัติใหถูกตองจะเป็นประโยชน์มากท่ีสุดในการพัฒนาตนเอง โดยเขียนลักษณะนิสัย
พื้นฐาน เชน บุคลิก อุปนสิัย และทัศนคต ิท้ังท่ีเป็นสวนดีและสวนเสียไวเทาๆ กัน แลวกลับมาอานซ้ําหลาย
หนเพื่อใหเกิดภาพพจน์กวางๆ จะเห็นสวนประกอบสําคัญภายในตนเอง แลวจึงพิจารณาวารูสึกอยางไร 
และตองการทําอยางไรในสวนดีของตนเอง ควรตัง้ใจมุงใชไปในทางที่กอใหเกิดประโยชนใ์นเวลาท่ีเหมาะสม 
สําหรับสวนเสียตองพยายามควบคุมไวแลวเปลี่ยนเป็นสิ่งท่ีดเีพื่อใชใหเป็นประโยชน์ 

2. วธีิการปรับปรุงความคิด ประกอบดวย 
2.1 การอาน ขึ้นอยูกับแรงจูงใจของผูอานวาจะอานเกี่ยวกับเร่ืองอะไรแตควรจะอานในเร่ือง  

ท่ีเกี่ยวกับวิชาชพี และเร่ืองท่ีสําคัญตอองคก์ารของตนเองโดยตรง ซึ่งควรจะวางกฎเกณฑ์ไวเลยวา จะตอง
อานวารสารท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีดีท่ีสุด และอานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยสามารถเลือกหาไดจาก   
บทวิจารณ์หนังสือ บรรณานุกรม รายการบทคัดยอ ซึ่งจะมีสรุปรวมบทความและหนังสือลาสุดตางๆ ไว
จํานวนมาก 

2.2 การจดบันทึก เป็นการบันทึกควบคูไปกับการอานหรือใชในกรณีฟังบรรยาย การประชุม 
การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา แตมใิชการคัดลอกคําตอคํา เป็นการบันทึกแทนการจดจําขึ้นอยูกับ
แตละคนวาจะใชวธีิบันทึกลักษณะอยางไร 

 2.3 การประมวลตารางขอมูล เป็นการทําตารางวเิคราะห์ความคดิในสถานการณจ์รงิท่ีเกิดขึ้น
เพื่อเป็นประโยชนใ์นการตัดสนิใจเชน วเิคราะห์ลักษณะเดนของบุคคลรอบขางเป็นท่ีทําไดยากแตหากทําได
จะชวยในการตัดสนิใจไดดี 

 2.4 วธีิการจดจําสิ่งตางๆ การจะจดจําสิ่งตางๆ ไดตองบันทึก โดยใชสมุดจดบันทึก ใชเทคนิค
การจําอยางเป็นระบบ และใชวธีิพิจารณาทบทวนซึ่งไดกลาวรายละเอยีดในวธีิการพืน้ฐานแลว 
 2.5 การคิดอยางมีเหตุผล (Improving your ability to think logically) การคิดอยางมีเหตุผล 
หมายถึงความสามารถในการคิดถึงความเชื่อมโยงระหวางทัศนคติกับเหตุผลถาใชเป็นประจําจะเพิ่ม
ความสามารถได ซึ่งในชีวิตประจําวันนั้นมีสถานการณ์ใหไดใชสิ่งเหลานี้อยูเสมอเชน การทบทวนสิ่งท่ี
กระทําลงไปหรือฝึกหัดการใชความคิดอยางมีเหตุผลโดยทําเป็นลักษณะแผนภูมิสายงาน แสดงขบวนการ
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ปฏบัิตงิานเป็นขัน้ตอนการฝึกจิตโดยเพงท่ีวัตถุ การเลอืกคิดถงึคุณภาพชวีติในแงดี และคิดคํานึงเฉพาะบาง
สิ่งบางอยาง 

 ขณะที่ Megginson and Pedler (1992) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาตนเอง มลีักษณะดังนี ้
 1. ปรารถนาในการเรียนรู (Desire to learn) คือ การพัฒนาตนเองเร่ิมจากตัวของบุคคลเองท่ีมี
ความตองการท่ีจะเรียนรูเกี่ยวกับงานและตองการเขาใจในองค์การ มันเป็นการยากในการท่ีจะทําใหเกิด
ความกาวหนาในการทํางานถาหากปราศจากความตองการหรือความตั้งใจของบุคคล การพัฒนายอมจะ
ไมสามารถเร่ิมตนขึ้นไดเลย บุคคลท่ีตองการในการเรียนรู จะตองรูวาอะไรเป็นสิ่งท่ีตนเองตองการเรียนรู 
(ดังนัน้ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่บุคคลที่ตองการจะพัฒนาตนเองจะตองสํารวจหรือวเิคราะห์ถงึความตองการของ
ตนเอง) ซึ่งบุคคลท่ีตองการจะพัฒนาตนเองนั้นจะตองไมพอใจหรือมีความรูสึกไมสะดวกสบายกับสภาพ
ของตนเองท่ีเป็นอยูในปัจจุบัน 

 2. การวนิจิฉัยตนเอง (Self-diagnosis) คือ บุคคลที่ตองการพัฒนาตนเอง จําเป็นตองเขาใจวา
ทําไมถึงไมพอใจในสภาพตนเองเป็นอยู ทําไมอยากมีความกาวหนา หรือชอบสิ่งท่ีทาทายซึ่งขั้นตอนนี้
เรียกวาการสํารวจวิเคราะห์ตนเอง เพื่อทราบถึงจุดเดนและขอบกพรองของตนเองและนําขอบกพรองนั้น
มาปรับปรุงแกไข ไมมีความพอใจกับสิ่งท่ีเป็นอยูในปัจจุบัน เพราะวาตองการไดรับบางอยางมากขึ้นหรือ
ตองการท่ีจะตองการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีขึ้น แนวทางในการสํารวจวิเคราะห์ตนเองนั้นมีหลายแนวทาง 
เชน การอานหนังสือ การสนทนากับเพื่อนกับผูรวมงาน เกี่ยวกับการทํางาน หลังจากนั้นตองคิดวิเคราะห์ 
หรือการไปสนทนากับผูรู หรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเพื่อใหคําแนะนํา เพื่อชวยในการวเิคราะห์ตนเองยอมรับ 
เพื่อท่ีจะหาขอบกพรองของตนเอง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตอไป 
 3. การกําหนดเปูาหมาย (Set goals) คือ เมื่อไดมกีารวเิคราะห์สํารวจตนเองแลวจะตองทราบ
ถึงเปูาหมายในการท่ีจะพัฒนาตนเอง วาอยากท่ีจะกาวหนาขึ้นจากเดิมอยางไรบางความคิดท่ีอยากจะทํา
ตอไปคอือะไร เขียนเปูาหมายไว ถาเป็นไปไดควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลหรือวัดความกาวหนา
ของตนเอง ในการท่ีจะทําใหบรรลุเปูาหมายของตนเองท่ีตั้งไวบางคร้ังจะตองเผชิญกับความเสี่ยง  แตเป็น
ความเสี่ยงเล็กๆ นอยๆ ท่ีตนเองพิจารณาแลววาไมเป็นอันตรายตอชีวิตตนเองและผูอื่น เป็นความเสี่ยงท่ี
ตนเองคิดวาไมเกินความรูความสามารถของตนเอง และบางคร้ังจะตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามท่ีต้ังเปูาหมายไว 

4. การแสวงหาแหลงสนับสนุนท่ีเหมาะสม (Finding appropriate resources) ภายหลังจากท่ีได
ตั้งเปูาหมายไวแลว สามารถตั้งหรือกําหนดวิธีการท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จนั้นๆ  ไดโดยการศึกษา         
หาความรูในรูปแบบตางๆกัน และการคนหาแหลงขอมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง แตท้ังนี้
ขึ้นอยูกับสิ่งท่ีตองการเรียนรูเชน การสอบถาม การอานหนังสือเพื่อใหคนพบในสิ่งท่ีตองการจะรู การฝึกซอม 
การฝึกฝนกับเพื่อนๆ หรือแมแตการฝึกฝนในรูปแบบตางๆ 

5. การสรรหาเพื่อน (Recruit of other people) คือ การสรรหา การแสวงหาความชวยเหลือและ
สนับสนุนจากบุคคลอื่น เพื่อชวยใหความพยายามของบุคคลท่ีตองการพัฒนาตนเองประสบผลสําเร็จ     
ซึ่งเราเรียกบุคคลเหลานี้วา เพื่อน เชน เพื่อนรวมงาน เพื่อนฝูงบุคคลท่ีมีทักษะความชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญซึ่ง
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ตองเรียนรู ถึงวธีิการในการ สรางเครอืขายกับเพื่อนเหลานี้ในการชวยเหลือใหบรรลุผลสําเร็จในเปูาหมาย 
รวมท้ังการไดรับขอมูลยอนกลับ ซึ่งเป็นการเรียนรูโดยการไดรับขอมูลยอนกลับจากเพ่ือน 

6. ความอดทน ตอสู ความไมละท้ิงความพยายาม (Strickability and perseverance) คือ ในระหวางการ
เรียนรู จําเป็นอยางยิ่งท่ีผูท่ีตองการพัฒนาตนเองจะตองมีความพากเพียรพยายามมานะอดทน  ไมยอทอ
ตออุปสรรคที่ตองเผชญิ ใชเวลาท่ีมีอยูใหคุมคาไมใหสูญเปลาจึงจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ 

7. การประเมินผลดวยตนเอง (Evaluation) คือ การประเมินตนเองกับเปูาหมายท่ีตั้งไว วาสิ่งท่ีได
ทํานั้นเป็นอยางไรบรรลุเปูาหมายตามท่ีตองการหรือไมมกีารเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึน้กับตนเองบางซึ่งอาจจะ
ใหคะแนนตัวเอง และตัง้เปูาหมายท่ีจะพัฒนาตนเองตอไป 

Boydell (1985) ไดกลาวถึงปัจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพจะเป็นแรงผลักดัน
ใหบุคคลพัฒนาตนเองได คุณภาพเหลานีแ้บงออกเป็น 2 มติ ิ 

มติแิรก แนวตัง้ดานบนไดแก ความเชื่อม่ันในตนเอง การพยายามทดลองประสบการณ์ใหมพบปะ
ผูคนกลุมใหม ทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการท่ีแตกตางจากเดิม โดยตองอาศัยความกล า เนื่องจากคาดหวัง
ผลลัพธ์แนนอนไมได การยางกาวเขาไปสูความไมรู การเผชญิหนากับปัญหาตางๆ นั้นเป็นสิ่งท่ีนาพร่ันพรึง 
ในทํานองเดียวกัน เม่ือเหตุการณ์เร่ิมไมสูดีนักเกดิความยุงยากขึน้อาจทําใหหงุดหงดิ และอยากลมเลิกถอย
หลังกลับเสียกลางคัน กวาจะปรากฎผลมักใชเวลานาน ซึ่งอาจทําใหหงุดหงดิไดเชนกัน ฉะนั้นจึงจําเป็นตอง
มีความตั้งใจมั่น ดานลางของเสนแนวตั้งแสดงใหเห็น บุคลิกภาพการเปิดรับประสบการณ์ ซึ่งบุคคลจะไม
สามารถพัฒนาไดหากไมยอมรับทัศนคติและแนวทางการกระทําในรูปแบบวิธีการใหม แตความเปิดเผยนี้
จําเป็นตองอาศัยความถอมตัว ไมเชนน้ันแลว บุคคลจะกลายเป็นคนรอบรูสารพัดจนกลายเป็นคนวางโตโอ
อวดไปได แตหากเปิดเผยมากเกินไปก็อาจกลายเป็นความถอมตัวจนเกินไปไดเชนกัน อันจะทําใหเกิดปม
ดอยและขาดความมั่นใจในตัวเอง 

เพราะเชื่อวาความคิดเห็นของคนอื่นดีกวาของตัวไปหมด ถาเป็นเชนนี้การพัฒนายอมไมอาจ
เกิดขึ้นไดในทํานองเดียวกัน ความกลาเกนิไปจนกลายเป็นความมุทะลุและไมมคีวามยัง้คิด หรือความมุงมั่น
จนเกินขอบเขตจนกลายเป็นความดื้อดึง มักเป็นอุปสรรคกีดขวางแนวทางการพัฒนาเสมอ 

มิติท่ีสอง เสนแนวนอน เสนนี้อาจเรียกไดวาเป็นมิติของเวลา ดานซายมือเป็นความสัมพันธ์กับ
อดตีวาทําใหบุคคลรูสึกมั่นคงขึ้นหรือไมดวยความเชื่อมั่นในใจวา ในท่ีสุดทุกอยางจะจบลงดวยดี หากเป็น
เชนนี้ ก็ดูเหมือนวาการมองโลกในแงดี สามารถเผชิญกับสิ่งทาทายตาง ๆ และยังคงยืนหยัดสูตอไปได    
แมในเวลาท่ีดูเหมือนไมมีอะไรดีขึ้น ไมใชรูสึกไมมั่นคงจากผลของประสบการณ์ท่ีเลวรายจนทําใหรูสึกวา
แทบไมเหลอืความหวังอกีแลว 

ดานขวามือของมิตินี้ เ ป็นเ ร่ืองของอนาคต บุคคลจําเป็นตองมีความชัดเจนในเปูาหมาย
วัตถุประสงค์หรือจุดมุงหมายหรืออยางนอยก็รูวาตนตองการทําอะไรตอไป แมอาจยังไมแจงชัดนักหาก
ตนเองไมเชื่อวาตนนั้นสามารถพัฒนาได บุคคลนั้นก็จะสะดุดหยุดอยูกับท่ีเหมือนกับพวกท่ีพอใจในสภาพ
ปัจจุบันของตนเองจนไมตองการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา แตถึงกระนั้นความมั่นคงและความยึดมั่นอยาง
เหนยีวแนนเกินไปอาจเปลี่ยนเป็นความใจเย็นจนเฉื่อยชาและเชื่อในชะตากรรมวา “อะไรจะเกิดก็ตองเกิด” 
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ฉะนั้นจึงไมตองทําอะไรนอกจากนั่งคอยดูวาอะไรจะเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน หากรูปแบบของจุดมุงหมาย
ผิดเพี้ยนไปมากก็อาจนําไปสูความวิปริตและทําใหสําคัญตนเกินควร 

จากแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปัจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองพบวา มปัีจจัยหลากหลายท่ีสงผลตอ
การพัฒนาตนเอง แตเนื่องจากวาสวนใหญแลวจะมีแนวคิดท่ีคลายกัน อยางไรก็ตาม ปัจจัยท่ีสงผลตอการ
พัฒนาตนเองของบอยเดลล์ก็สามารถอธิบายพฤติกรรมการพัฒนาตนไดชัดเจนและครอบคลุม โดย
พิจารณาจากความหมายท่ีคลายคลึงกันซึ่งก็จะครอบคลุมถึงสาเหตุของการเกิดการพัฒนาตนเองได
ชัดเจน ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาตามตัวแปรเหลานี้ไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพการเปิดรับ
ประสบการณ์ การมองโลกในแงดี และความชัดเจนในเปูาหมาย 

สําหรับแนวคิดทางจิตวทิยาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง การบรรลุความสําเร็จในการพัฒนา
ตนเองไดยอมอาศัยองคป์ระกอบหลายประการ นักจิตวิทยามีความเชื่อพื้นฐานวามนุษย์ทุกคนสามารถนํา
ตนเองไปสูความสมบูรณ์สูงสุดแหงตนได ถึงแมวาจะมีปัจจัยทางดานพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมซึ่งอาจจะ
เป็นตัวสนับสนุนหรือขัดขวางทําลายอยูบางก็ตาม นักจิตวิทยาคนสําคัญท่ีกลาวถึงการพัฒนาตนเองชัดเจน
คือ Maslow H. Abraham และ Carl R. Rogers  

Maslow (1954) ไดมองความตองการของมนุษยใ์นขัน้ท่ีสูงกวาเดิม โดยเฉพาะลักษณะที่มอียูในตัว
ของแตละคน ถือวาเป็นความสําคัญสูงสุดของมนุษย์ คนท่ีจะพัฒนาตนเองจึงตองพัฒนามาจากภายใน
ตัวเอง ซึ่ง Maslow ไดแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษย์เป็น 7 ขั้น โดยไดเพิ่มเติมจากแนวคิดของ
ตนเองในเบื้องตนท่ีมี 5 ขั้น โดยเรียงลําดับความตองการต่ําสุดไปจนถึงความตองการท่ีจะพัฒนาตนเอง  
ซึ่งอยูในลําดับสูงสุด ซึ่งความตองการท้ัง 7 ขั้นมดีังนี้  

1. ความตองการทางสรีระ (Physiological Needs) 
2. ความตองการความปลอดภัยและสวัสดภิาพ (Safety Needs) 
3. ความตองการความรักและเป็นสวนหนึ่งของหมูคณะ (Love and Belonging Needs) 
4. ความตองการรูสกึวาตนเองมีคุณคา (Esteem Needs) 
5. ความตองการรูจักตนเองตามความเป็นจริงและพัฒนาตามศักยภาพตน (Self-Actualization Needs) 
6. ความตองการท่ีจะรูและเขาใจในสิ่งตางๆ (Desire to Know and to Understand) 
7. ความตองการทางสุนทรียะ (Aesthetic Needs) 
โดย Maslow เรียกความตองการขั้นท่ี 1-4 (lower deficiency needs หรือ D.needs) ซึ่งเป็นความ

ตองการท่ีขาดไมไดหากขาดมนุษย์จะแสวงหามาเพื่อตอบสนองความตองการนั้นๆ เมื่อ D.needs ไดรับการ
ตอบสนองแลวมนุษย์จะแสวงหาความตองการขั้นท่ี 5-7 (higher being needs หรือ B.needs)ตอไป Maslow เชื่อ
วาในสังคมปัจจุบันมีนอยคนนักท่ีสามารถสนองความตองการในลําดับสูงสุดได เพราะเขายังไมสามารถ
บรรลุความตองการในลําดับต่ํา จึงไมเกิดความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองในขั้นสูงได 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อรอุษา จันทคร (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยบางประการกับการพัฒนาตนเองตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมและแยกรายดาน รวมท้ังหาคาน้ําหนักความสําคัญของปัจจัยบาง
ประการท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมและแยกรายดาน  โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เป็นครูท่ีปฏิบัติการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 ของเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 360 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ัง
นี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบงเป็น 5 ตอน 1) สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงาน
สอน ประสบการณ์การทํางานในตําแหนงและระดับการศึกษา 2) แบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาชีพครู   
3) แบบสอบถามวัดการรับรูในความสามารถของตนเอง 4) แบบสอบถามวัดการสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของผูบริหาร 5) การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของคะแนนระหวางปัจจัยแตละดานกับการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โดยรวม มคีาอยูระหวาง .151 ถึง .643 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์สูงสุด คือการรับรูในความสามารถของ
ตนเอง มีคาเทากับ .643 รองลงมาคือ การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผูบริหาร มีคาเทากับ .428 
สัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ระดับการศึกษา สงผลตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา      
การรับรูความสามารถในตนเอง สงผลสงผลทางบวกตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ท้ัง 12 มาตรฐาน การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผูบริหาร สงผลทางบวกตอการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู
เสมอ มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน มาตรฐานท่ี 10 
รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค์ในชุมชนมาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ์    
โดยสงผลอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปองทิพย ์เทพอารยี์ (2551) ศกึษาเปรียบเทียบและรวบรวมขอเสนอแนะการพัฒนาตนเองของครู
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ในดานความรู 9 ดาน ไดแก ดานภาษาและเทคโนโลยี      
ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดานจิตวิทยาสําหรับครู ดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ดานการบริหารจัดการในหองเรียน ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และดานความเป็นครู จําแนกตามประสบการณ์ในการสอนวุฒิทางการศึกษา 
และขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยางเป็นครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในปีการศึกษา 2550 จํานวนครู 230 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน
ผลการวจิัย พบวา การเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 9 
ดาน จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา ครูท่ีมีประสบการณ์สอนตางกัน มีความตองการพัฒนา
ตนเองไมแตกตางกัน สวนการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน 
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จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาพบวา ครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง
แตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย ครูท่ีมีวุฒปิริญญาตรีมีความตองการพัฒนาตนเอง 
มากกวาครูท่ีมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีสําหรับการเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มี
ความตองการการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน 

สุปราณี จินดา (2549) ศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐาน
วชิาชีพคร ูสังกัดเทศบาลเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก ใน 9 ดาน ดังนี ้ภาษาและเทคโนโลยสีําหรับครู 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวทิยาสําหรับคร ูการวัดผลและประเมินผลการศึกษาการบริหาร
จัดการในหองเรียน การวิจัยการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ความเป็นครู 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางคุณลักษณะของครูกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดย
การสนทนากลุม จากกลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูปฏิบัติการสอน กลุมตัวอยางเป็นครูในสังกัด
เทศบาลเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา2548 จํานวน 95 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐานวชิาชีพครู ผลการวจิัย พบวา 
ความสัมพันธ์ระหวางคุณลักษณะของครูกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตาม
มาตรฐานวชิาชีพคร ูสังกัดเทศบาลเมอืงนครนายก พบวา อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และ
การปฏิบัติการสอน ไมมีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุม จําแนกออกเป็น 2 
กลุมคอื กลุมผูบริหารสถานศกึษา จํานวน 5 คน และกลุมครูปฏบัิติการสอนจํานวน 10 คน พบวา มีความ
คิดเห็นดานเหตุผลสอดคลองกันคือ ตองการไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ตองการใหมีการนิเทศ
ตดิตามและประเมนิผลการสอน และสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการพัฒนาบุคลากร 

เสริมศรี ไชยศร (2549) กลาวถึงความจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครูเนื่องจากประเทศไทยกําลัง
อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายนอกและภายใน    
ในการประเมินภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น มีการประเมินท้ั ง
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานผูบริหารมาตรฐานดานครูและอื่น ๆ ในมาตรฐานดานครูนั้น เกี่ยวของ
กับการมคีุณวุฒแิละความรูความสามารถท่ีตรงกับความรับผิดชอบในดานการจัดการเรียนการสอน ท่ีตอง
ใชพัฒนาความคิดความสามารถและทักษะของตน ทําใหเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานดานครูเหลานี้      
จึงเป็นเปูาหมายในการพัฒนาและตรวจสอบตนเองของครู เพื่อใหเป็นแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาตนเองของคร ู

 

สรุป 
จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา มนุษย์ทุกคนเกิดมาพรอมกับความดีมีคุณคาในตนเอง          

มคีวามสามารถท่ีจะเป็นผูนําตนเองได มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพเป็นจริงตรงกับท่ี Roger 
ไดอธิบาย Self 3 Self คือ Ideal Self เป็นตัวตนท่ีอยากจะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนท่ีรับรูวาตนเป็น    
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ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกับความเป็นจริงก็ได และ Real Self ตัวตนท่ีเป็นจริง ซึ่ง Roger กลาววา การท่ี
บุคคลไมสามารถเขาใจตนเองได มีปมดอยรูสึกวาตนเองไรคุณคา สูคนอื่นไมได หรือยังไมสามารถพัฒนา
ไปถึง Self-Actualizationไดนั้นเป็นเพราะวาการรับรู Self ท้ัง 3 ของเขานั้นไมสอดคลองกันนั่นเอง (Roediger, 
Rushton, Capaldo & Paris, 1987) 
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การพัฒนาชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้
กระบวนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 
The Development of the Science Teaching Activity Package Item 3 : 

Substance and Properties of Substance by Using Inquiry Process and 
Concept Map for Mathayom Suksa 1 Students. 

 
สุวพร  พาวินิจ 1  

 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมจีุดมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของ
สาร โดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนดวยการใชกระบวนการ
สบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ 3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กอนและหลังเรียนดวยการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน ์
และ4) เพื่อศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 จํานวน 41 คน โรงเรียน
เทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 ซึ่งไดมาโดยการการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling) ในการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest Design 
สถิตท่ีิใชในการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และทดสอบคาที t – test  
 ผลการวจิัย พบวา 
 1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น 
มปีระสิทธิภาพเทากับ 81.60/79.81 สูงกวาเกณฑ ์75/75 ที่ตัง้ไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3  
สารและสมบัติของสารโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปีท่ี 1 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ  .01 

                                                           
1 นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน ์ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
 4. จิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติ
ของสารโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
อยูในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ :  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์,  สาระท่ี 3 สารและสมบัตขิองสาร, การบวนการสอนแบบสบื 
                 เสาะหาความรู  และแผนผงัมโนทัศน์ 
Abstract 

The purposes of this study were 1.) to develop of the science teaching activity package item 
3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom 
Suksa 1 students with efficiency criterion of 75/75 2.) to compare learning achievement before and 
after learning with using inquiry process and Concept map 3.) to compare the science process skills of  
Mathayom Suksa 1 students before and after learning with using inquiry process and concept map 
and  4.) to study the science psychology of Mathayom Suksa 1 students that learning by used of 
inquiry process and concept map. The study sample consisted of 41 students in Mathayom Suksa 1 
students at Thetsaban 2 School “Choeng Chum Anuchon Witthaya” in semester 2 of academic year 
2011 collected by cluster random sampling. One group pretest – posttest design type  was used in 
this study. The data was analyzed by mean, percentage, and t – test.  

The result of the study found as follows: 
 1. The science teaching activity package item 3 Substance and Properties of Substance 
by using of inquiry process and concept map for Mathayom Suksa 1 students developed by the 
researcher had efficiency criterion of  81.60/79.81, higher than of set criterion  of 75/75. 
 2. The learning achievement of students who learned with the science teaching activity 
package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map 
for Mathayom Suksa 1 students had the learning achievement after learning higher than before 
learning with the statistically significant at level .01 
 3. Students had the science process skills after learning with the science teaching activity 
package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map 
for Mathayom Suksa 1 students had the learning achievement after learning higher than before 
learning with the statistically significant at level .01. 
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 4. The of students who learned with the science teaching activity package item 3 
Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom 
Suksa 1 students had the statistically significant at the high level. 
 

Keywords :  The science teaching activity package,  Item 3 substance and properties of substance,  
                   Inquiry process and Concept map 
 

บทน า 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกลาวถึงความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์ไววา วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวของกับทุกคนทัง้ในชีวิตประจําวันและการงานอาชพีตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใชและ
ผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไ์ดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดเนนกระบวนการ   
ท่ีนักเรียนเป็นผูคิด ลงมอืปฏบัิต ิศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังการทํากิจกรรม
ภาคสนาม การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การสืบคนขอมูล การเรียนรู
ของนักเรียนจะเกดิขึน้ระหวางท่ีนักเรียนมสีวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู และมีความสามารถในการ
สบืเสาะหาความรูความสามารถในการแกปัญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สอดคลองกับความคิดเห็น
ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2542 : 159) ท่ีกลาวไววา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเปิดโอกาส 
ใหนักเรียนไดทําการทดลองจริงมีการใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีสนุกสนาน นาสนใจ ทําให
วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองงายตอความเขาใจ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น พรอมท้ังมี
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ในดานตางๆ 
 จากการศึกษาแบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” (แบบ
รายงานผลสัมฤทธ์ิ. 2553) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 4 หองเรียน มีระดับคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 60.25, 59.45, 57.65 และ 58.21 ตามลําดับโดยเมื่อพิจารณาเป็นสาระ พบวาสาระท่ี 3:สาร
และสมบัติของสาร มีนักเรียนผานเกณฑ์เพียงรอยละ 45 ซึ่งอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ และจากการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ในภาพรวม พบวา ผลการวัดและประเมินผล   
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์อยูในเกณฑ์ท่ีตองพัฒนาใหผานเกณฑ์เปูาหมายท่ีกําหนดไวคือ รอยละ 
65  นอกจากนี ้ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เชน การตัง้คําถาม การต้ังสมมติฐาน 
การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผล อภิปรายผล และสรุปผล การรายงานผลการทดลองยังทําไดไม
ถูกตอง จากการสอบถามนักเรียน พบวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระท่ี 3 เร่ืองสารและสมบัติของสารเป็นเนื้อหาท่ีสลับซับซอน เขาใจยาก นักเรียน
สวนใหญไมคอยเขาใจ  
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 แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถทําไดโดยการสรางนวัตกรรมการสอน ในรูป
ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพราะชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัดเป็นนวัตกรรมท่ีเป็นรูปธรรมสามารถ
ถายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ท่ีสลับซับซอนใหเห็นไดชัดเจน เราความสนใจของผูเรียน เปิดโอกาสให
ผูเรียนไดมสีวนรวมในการเรียน แสวงหาความรูดวยตนเอง(ชัยยงค ์พรหมวงศ์. 2523 : 120 อางถึงใน กนก
วลี  แสงวิจิตรประชา. 2550 : 3) สอดคลองกับคํากลาวของภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 227) ไดกลาวถึง
เร่ืองการจัดกระบวนการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ไววา ในการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอนเป็นผูทําหนาท่ี
รับผิดชอบการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความมุงหมายของหลักสูตร ครูเป็น
ผูสงสารเป็นผูใหความรู โดยอาศัยแนวทางหรอืวิธีการใดวธีิการหนึ่งเรียกวา สื่อการสอน เป็นตัวนําความรู
ไปสูผูเรียน  
 ผูวิจัยมีความสนใจสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและ
สมบัติของสารโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสราง    
องค์ความรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงอยาง
หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูดานความรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสงเสริมใหเกิดจิตวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสารโดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพ     
ตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
และแผนผังมโนทัศน์ สาระท่ี 3 สารและสมบัตขิองสาร 
  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กอน
และหลังเรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติ
ของสาร 
 4. เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชกระบวนการสอน
แบบสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สาระท่ี 3 สารและสมบัตขิองสาร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ในการศึกษาครัง้นี้ ผูวิจัยไดต้ังสมมตฐิานของการวจิัย ไวดังนี้ 
 1.  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
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 2.  นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น มีคะแนนดานทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4.  นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น มจีิตวทิยาศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครัง้นี้ ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวจิยัไว ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย          
                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดเทศบาล  
เมืองสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 4 หองเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยูในปีการศึกษา 2554 
จํานวน  153  คน 
 1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดเทศบาลเมือง
สกลนคร อําเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 หองเรียน 
จํานวน 41 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) โดยเปนการสุมตัวอยาง จาก
ประชากร ภายในหองเรียนเดียวกันประกอบดวยนักเรียนท่ีคละเพศ และความสามารถทางการเรียน 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของ
สาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1   
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  
    2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 
3 สารและสมบัตขิองสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ 
    2.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผัง 
มโนทัศน ์
    2.2.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 
สารและสมบัตขิองสารโดยใชกระบวนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์  
 3.  เนื้อหาที่ใชใ้นการทดลองสอน 
  เป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 2 “เชงิชุมอนุชนวทิยา” พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและ
สมบัตขิองสาร เวลา 21 ชั่วโมง ประกอบดวย 5 เร่ือง ไดแก 1) สมบัติของสารและสถานะของสาร เวลา 4  
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ชั่วโมง 2) การจําแนกสาร เวลา 6 ชั่วโมง 3) การเปลี่ยนแปลงของสาร เวลา 4 ชั่วโมง 4) สมบัติของสารละลาย
กรด-เบส เวลา 4 ชั่วโมง และ 5) สารท่ีใชในบาน เวลา  3  ชั่วโมง 
 4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
  ผูวิจัยจะทําการทดลองสอน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ใชเวลาในการสอน
จํานวน 7 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 21 ชั่วโมง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ผูวิจัยจะดําเนินการวจิัยตามขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอน
แบบสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์    
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบ     
สบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 จํานวน 5 ชุด 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คาความยาก (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.20 ขึน้ไป และคาความเช่ือมั่น 0.82 
 3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร เป็นแบบปรนัย
เลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวน 40 ขอ คาความยากงายมีคาอยูระหวาง 0.25–0.63 คาอํานาจจําแนกมีคา
อยูระหวาง 0.25–0.75 คาความเชื่อม่ัน  0.921 
 4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็น 5  
ระดับ ไดแก 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถงึ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย
อยางย่ิง ตามลําดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบของแบบวัดจิตวทิยาศาสตร์ 3 ดาน ไดแก มีความ
สนใจใฝุรู ความรับผิดชอบ การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น จํานวน 30  
ขอ คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient)  ของ Cronbach  เกณฑ์การหาความเชื่อมั่น กําหนดไว 0.80  
ขึน้ไป ไดคาเทากับ 0.885 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผัง
มโนทัศน ์ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 
2 “เชงิชุมอนุชนวทิยา” ท่ีเป็นกลุมตัวอยางตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอมูลจากสํานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 “เชงิชุมอนุชนวทิยา”   
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ใหนักเรียนทราบพรอมท้ังขอความรวมมอืในการดําเนนิการวิจัย 
 3. ทดสอบกอนเรียน(Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ัง 13 ทักษะ จํานวน 40 ขอ  
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
โดยใชกระบวนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ จํานวน 5 ชุด ใชเวลา  21 ชั่วโมง 
 5. ทดสอบหลังเรียน(Post-test) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 40 ขอ และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ จํานวน 40  ขอ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
กอนเรียน ใชเวลาทดสอบฉบับละ 1 ชั่วโมง  
 6. นักเรียนตอบแบบทดสอบวัดจิตวทิยาศาสตร์ จํานวน 30 ขอ  
 7. ตรวจใหคะแนนและนําผลการการทดสอบมาวิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิตพิื้นฐาน 
  1.1 คารอยละ (Percentage) 
  1.2 คาเฉลี่ย (Mean) 
  1.3 การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
 2. สถิตที่ใชใ้นการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมอื 
  2.1 การหาความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 
  2.2 หาคาความยากงายและอํานาจจําแนก 
  2.3 คาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชารด์สัน 
 3. สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  ทดสอบคาที t-test ชนิด  Dependent  Samples 
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X

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
สามารถสรุปผลการวจิัยไดดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบ     
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น    
มปีระสิทธิภาพเทากับ 81.60/79.81 สูงกวาเกณฑ ์75/75  ท่ีต้ังไว ดังตาราง 1 
 

ตารางที ่1  แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ สาระท่ี 3  
               สารและสมบัตขิองสาร ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 
 

N 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิผลของผลลัพธ์ 

E1/E2 คะแนนเต็ม 
5 ชุดกิจกรม x  E1 คะแนนเต็ม x  E2 

41 50 8.16 81.60 40 31.92 79.81 81.60/79.81 
 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01  ดังตาราง 2  
 

ตารางที ่2   วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรม 
                 วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3  สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา 
                 ความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1   
 

กลุมตัวอยาง 
 

N 
 

คะแนนเต็ม  D D2 (D)2 t 

กอนเรียน 41 40       16.29 
641 10,987 410,881 

20.38** 
 หลังเรียน 41 40       31.92 

  ** มนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  (t40 = 2.423) 
 

 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 
สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ดังตาราง 3 
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ตารางที ่3 วเิคราะห์เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กอนและหลังเรียน โดยใชกระบวนการ  
                 สอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์สําหรับนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

  

กลุมตัวอยาง 
 

N คะแนนเต็ม  D D2 (D)2 t 

กอนเรียน 41 40 11.54 
834 17,814 695,556 28.27** 

หลังเรียน 41 40 31.88 
 ** มนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  (t40 = 2.423) 
 

 4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรั บนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปีท่ี 1 อยูในระดับมาก 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสบืเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
  1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1          
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/79.81 ผานเกณฑ์ท่ีตั้งไว 75/75เพราะไดดําเนินการสรางชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์อยางมีระบบ วิเคราะห์เนื้อหาของกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหามีความ
ตอเนื่องจากงายไปหายากและถูกตอง จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรูดวยตนเอง ในการคนหาคําตอบหรือแกปัญหา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิดเป็น แผนผังมโน
ทัศน์ท่ีใหผู เรียนไดใชกระบวนการคิดสรางความรูการสรุปและนําเสนอแนวคิดหลักดวยตนเอง                
มกีระบวนการกลุมในการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนแสดงออกอยางอิสระ เรียนรูดวยการปฏิบัติ โดยแตละ
กิจกรรมเปิดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ฝึกใหนักเรียนสังเกต คิดวิเคราะห์และ
แกปัญหารวมกัน และสามารถนําไปประยุกต์ใชในสถานการณ์ตางๆ ท่ีใกลเคียงกันไดสอดคลองกับ
ผลการวจิัยของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550:บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการ
สบืเสาะหาความรูวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน เร่ือง หนวยของชีวิตและชวีติพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และงานวจิัยของวันทนยี ์ดุลชาติ (2550) ที่ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมแกปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ท่ีมีตอความสามารถในการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศกึษาปีท่ี 1 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและ
สมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เพราะการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์  มีกิจกรรมท่ีสรางความสนใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทําใหผูเรียน
อยากศึกษาคนควา แสวงหาความรู ลงมือปฏิบัติ คนพบคําตอบดวยตนเองท่ีละขั้นตอน และมีการไดรวม
การทํางานเป็นกลุม เชน การรวมมือในการออกแบบการทดลอง อีกท้ังยังมีการใชสื่อการเรียนรูท่ี
หลากหลาย เชนอุปการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งชวยใหนักเรียนมีความตื่นเตน เกิดความอยากรู
อยากเห็น กระตอืรือรนในการหาคําตอบและแกปัญหาที่เกิดขึ้นได โดยมีแผนผังมโนทัศน์เป็นเคร่ืองมือชวย
ในการเรียนรู ทําความเขาใจสิ่งท่ีเรียนอยางมีระบบ สอดคลองกับผลการวจิัยของสายพณิ มาวรรณ (2550 
: 69) ไดศึกษาผลการใชแผนผังมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
และงานวจิัยของกันยา กันต์สุข (2551 : 58) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช
แผนผังมโนทัศน์ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระ    
ท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว เพราะในการเรียนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ เนนเทคนิคการใชคําถามท่ีชวยกระตุนใหนักเรียนไดฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูหรือหาคําตอบของปัญหา จึงสงผลใหนักเรียน
มีพัฒนาการดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์เชน การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหา
ความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การคํานวณ การจัดทําและสื่อความหมายขอมูล 
การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนด
และควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป สอดคลองกับผลงานวจิัยของปิยวด ี
ประเสริฐสังข์ (2552) ไดศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เร่ือง สารรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และการวิจัย
ของนลินี  อินดีคํา (2551) ไดศึกษาเร่ืองชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองสาร
รอบตัว สําหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 
 4. จิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เพราะนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรมรวมกันเป็นกลุม ซึ่งแตละกลุมจะมีการแขงขันกันในเร่ืองของการทําใบกิจกรรม  ในกลุมท่ี
ทํางานทันเวลาท่ีกําหนดจะทําใหนักเรียนเกิดความภูมใิจในตัวของตัวเองและเพื่อนรวมกลุม อีกท้ังนักเรียน
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มคีวามเพลดิเพลนิในการเขียนแผนผังมโนทัศน์และตกแตงแผนผังมโนทัศน์ใหสวยงาม และนักเรียนมีความ
สนใจในการทํากิจกรรมการทดลองโดยจะตื่นเตนเมื่อทําการทดลองและสรุปผลการทดลองไดคอนขาง
ถูกตอง สอดคลองกับผลการศึกษาของอภญิญา เคนบุปผา (2546) ไดศกึษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และสอดคลอง
กับแอนดรู (Andrews. 1995) การศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรูเร่ือง กลศาสตร์และเจตคติตอวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวคอนสตรักติวิซึมกับการสอนตามปกติ ซึ่งเป็นการศึกษารายกรณี 
ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลและวเิคราะห์ขอมูล ท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพไดมาจากการสัมภาษณ์ 
การสังเกต การใชวีดทัิศน์ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ครูผูสอนตองมีการปฐมนิเทศนักเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน ์เพื่อใหสามารถปฏบัิตไิดอยางถูกตอง 
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมมาก ครูผูสอนจึงควร
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและสามารถยืดหยุนได 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและ
แผนผังมโนทัศน ์ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ และระดับชัน้อื่นๆ  
 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ   
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์กับกลุมตัวอยางในโรงเรียนอื่นๆ 
เพิม่ขึน้ เพื่อใหทราบผลการใชในระดับท่ีกวางขึน้ 
 3. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ในคุณลักษณะอื่นๆ นอกจากความสนใจใฝุรู ความ
รับผิดชอบ และการรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เพื่อจะไดครอบคลุมและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วทิยาศาสตร์ตอไป 
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 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ   
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์กับกลุมตัวอยางในโรงเรียนอื่นๆ 
เพิม่ขึน้ เพื่อใหทราบผลการใชในระดับท่ีกวางขึน้ 
 3. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ในคุณลักษณะอื่นๆ นอกจากความสนใจใฝุรู ความ
รับผิดชอบ และการรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เพื่อจะไดครอบคลุมและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วทิยาศาสตร์ตอไป 
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รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ของนักศึกษาพยาบาล 

Training Model for Emotional Quotient Development of   
Nursing Students. 

 
       ลักษณน์ันท์ เดชบุญ 1                                                                       

ณรงค์  อุ้ยนอง 2 
วีระยุทธ  ชาตะกาญจน ์2 

 

 
บทคัดย่อ 
           การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนา มกีารดําเนนิการเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
           ระยะท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล เป็นการวิจัย   
เชิงสํารวจ ผูวิจัยอาศัยแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman) 5 ดาน ไดแก   
1) ดานการตระหนักรูตนเอง 2) ดานการควบคุมตนเอง 3) ดานแรงจูงใจในตนเอง 4) ดานเอาใจเขามาใสใจ
เรา และ 5) ดานทักษะทางสังคม ประสานกับแนวคิดกระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบองค์รวม 
มาสรางแบบสอบถามพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ หาความเชื่อมั่นไดคา 
สัมประสิทธ์แอลฟาุของครอนบาคท้ังฉบับเทากับ 0.97 จากนั้นนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบ
เจาะจง ไดแก นักศกึษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 3, 4 อาจารย์พยาบาล  พยาบาล และผูปุวย วิเคราะห์ขอมูลโดย
หาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมความฉลาด   
ทางอารมณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลรวมทุกดานและเป็นรายดานอยูในระดับสูง โดยดานการตระหนักรู
ตนเองคาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ากวาดานอ่ืนๆ ทุกดาน จึงเป็นดานท่ีเป็นความตองการจําเป็นในการพัฒนา 
          ระยะท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบฝึกอบรม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยอาศัยแนวคิด
ความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูของโกลแมน แนวทางการพัฒนาจิตของพุทธศาสนาและการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ไดรูปแบบฝึกอบรมตามแนวพุทธศาสนา และรางรูปแบบฝึกอบรมตามแนวพุทธ
ศาสนาที่ใชหลักธรรมอินทรีย์ 5 พละ 5 และไตรสิกขาบรรจุไวในรางหลักสูตรฝึกอบรม และเคร่ืองมือท่ีใช 
คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรางรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

                                                           
1 นักศึกษาระดับดษุฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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9 คนท่ีเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  
รางรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมโดยรวมและเป็นรายขออยูในระดับมาก  
          ระยะท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฝึกอบรม เป็นการวิจัยเชิงทดลองและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเองของกลุม
ทดลองท่ีไดมาแบบอาสาสมัคร โดยมีกลุมทดลองหนึ่งกลุม วัดกอนและหลังการทดลองดวยแบบสอบถาม
ความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเอง และเปรียบเทียบผลกอนและหลังการทดลองโดยใช      
t-test (dependent) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมดวยแบบสอบถาม
ความเหมาะสมของรูปแบบฝึกอบรมเหมาะสมของรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรโดยกลุมทดลอง วเิคราะห์
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ดานการ
ตระหนักรูในการปฏิบัติการพยาบาลติดตามภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 2 เดือน เก็บขอมูลโดยการ
สังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ์กลุมทดลองรวมกับการสะทอนคิด และกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบ
เจาะจง ไดแก อาจารยพ์ยาบาล พยาบาล และผูปุวย วเิคราะห์ขอมูลเชงิคุณภาพ ผลการวจิัยพบวา             
            1. กลุมทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .001 ทุกดาน  
            2. ผลการประเมินการใชรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมกลุมทดลองเห็นวามีความเหมาะสม
มากถึงมากท่ีสุด และเสนอแนะใหเพิ่มระยะเวลาฝึกอบรม เป็นอยางนอย 5 วัน เพิ่มเวลาปฏิบัติกรรมฐาน และ
เพิ่มจํานวนกรณีศึกษาใหหลากหลาย ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ           
            3. ผลการติดตามพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเองในการปฏิบัติการ
พยาบาล กลุมทดลองมพีฤตกิรรมความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเองในการปฏบัิตกิารพยาบาล  

 

ค าส าคัญ : รูปแบบการฝึกอบรม ความฉลาดทางอารมณ ์นักศึกษาพยาบาล  
 

Abstract    
This study was to conducted under a research and development process in three phases as 

follows:  
Stage 1 : The purpose for studying emotional quotient of nursing students. The researcher 

studied by survey research based on components of emotional quotient of Goleman’ concept. The 
concept consisted of 5 aspects :1) self-awareness 2) self-regulation 3) motivation 4) empathy and 5) 
social skills. Nursing process and holistic care. The research instrument was a 5 rating scale 
questionnaire which was examined by 3 experts. The reliability of the questionnaire was 0.97. The 
samples were nursing students, nursing teachers, nurses and patients by purposive sampling and 
analyzed data by mean and standard deviation. The result revealed that their emotional quotient in 
self-awareness was at the low level and needed to be developed first.  
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Stage 2 : The purpose for studying developing training model for emotional quotient  in self-

awareness development of nursing students. The researcher studied by survey research based on 

Goleman’ concept including emotional self-awareness, accurate self-assessment and self-confidence 

and self-awareness development concept based on Buddhism including Indriya 5 and Bala 5 Trisikka 

and developing training were to be training guidelines. The training model was included in training 

course which was drafted according to Buddhist way. The research instrument was questionnaire 

which was evaluated for appropriateness by 9 experts  by purposive sampling  and analyzed data by 

mean and standard deviation. The result revealed that the training model and training course were 

appropriate at the high level.    

Stage 3 : The purpose for studying the effectiveness of the training  model. The training  
model was tried out with voluntary nursing students in second class, using one group pretest-posttest 

design. The group was pre-tested and post-tested. The research instrument was the questionnaire 

and analyzed data by t-test (dependent). The training course was evaluated for appropriateness by 

experimental group. The research instrument was the questionnaire and collected data from 

experimental group and analyzed data by mean and standard deviation. And monitoring of behaviors 

according to the emotional quotient in self-awareness in nursing practice in the course of practicing 

skills of experimental group and collected qualitative data by participated observation, in-depth 

interviewed and reflected from experimental group. And interviewed nursing teacher, nurses and 

patients.The result revealed that : 

          1. The emotional quotient in self-awareness aspect of experimental group after the 

training course was higher than before at statistically significant level of .001. 

          2. The model efficiency evaluation result revealed that the training course was 

appropriate. Some suggestions were delivered including the training course should be longer, case studies 

should be varied and meditation should be extended. The researcher also improved the training course 

according to these suggestions. 

          3. The experimental group had self-awareness in nursing practice. 
 

Key words  : Training model, Emotional quotient, Nursing students  
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Abstract 

 The primary goal of the study was to help improve students' English writing ability through 

an integration of theme-based instruction with the writing process. It also aimed to develop EFL 

students' attitudes toward writing in a foreign language. The 30 subjects of the study were selected 

through purposive sampling. Research instruments consisting of a questionnaire, semi-structured 

interview, process-oriented lesson plans, an instructional model, students' journals, classroom 

observation form, portfolios and writing rubrics and writing process rubrics were employed to collect 

data. The data were analyzed and interpreted by mean ( x ), standard deviation (SD). The results of 

the study showed that the students' average scores after theme-based and writing process 

instructionwere employed were higher than those beforethe treatment. From this aspect, with the 

integration of theme-based instruction with the writing process, students could develop their writing 

ability in English significantly. Similarly, students' attitudes toward writing task were also developed 

through theme-based instruction and the writing process.  
 

Keywords:  instructional model, theme-based instruction, writing process, writing ability 
 

Introduction  

 Until the current moment, the English language has played one of the most essential roles in 

people’s routines. For this aspect, the English language has been established as the core subject in 

the national curriculum for all Thai students throughout their school life. Likewise, Thai students are 

required to master of English skills so as to be ready for theAsean Community in 2015. However, 

most students are not illegible to meet the national standard in terms of English competency according 

to the test eligible of Ordinary National Educational Test (O-Net) from Ministry of Thai Education. 

Furthermore, students in general are unlikely to bekeen on learning the English language or tocrave 

an English subject taught during their school, writing skills in particular. Someones even hate writing 

since they believe writing is too difficult for them to master. From this perspective, the researcher 

realized that even though writing is very difficult to learn, it is essential for many students to master 

itsince a large number of jobs are offered to those who can write in a foreign language. Therefore, 

the primary aim of this study was to improve students’ writing ability in general. It also aimed to 

explore students’ attitudes towards an instructional model through an integration of the writing 

process with theme-based approach, which was employed in the study.  
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Due to several years of experience in teaching English to high school students, this 

researcher had found massive problems entwined together in teaching the target language, especially 

writing skill. Furthermore, students did not prefer to write in English. In the similar manner, a large 

number of students are reluctant to write an essay or assignment because of lacking the capacity of 

spellings, and grammar competency. When assigned to write in English, a majority of students did not 

even knowhow to begin their writing. From this respect, they eventually quit writing. 

In order to improve students' writing ability, there has been a large body of research 

conducted in the language acquisition. One of process of them was to improve teaching method since 

effective teaching and authentic evaluation could generate learning achievement in students. From 

this respect, the research aimed at employing theme based so-called topic based and the writing 

process to help promote students' English writing ability.  

In language literature, content based instruction (CBI) has recently been used in a variety of 

language learning contexts for about a quarter of century (Stoller. 1977). In 2003, Davies claimed 

that it was an approach which emphasized learning about something rather than learning about the 

language. Likewise, it was termed as the integration of particular content with the language training 

aims and the concurrent teaching of academic subject matter with second language skills (Briton, 

Snow and Wesche. 1989). With reference to their study, features of the content-based instruction 

were described as follows: 

- Students were presented with authentic reading text from the subject area, 

- Content -based instruction provided students an opportunity to respond orally to content -

based material, 

- A format was given in which students synthesized factual information and ideas from 

reading sources, and  

- Content -based teaching allowed students to integrate academic skills such as note-taking 

from texts and lectures and language skills that would prepare them for the rigors of academic life. 

As stated earlier, theme -based was regarded as another type of content-based instruction, 

which was an increased interest over the last decade and was spread to EFL classroom around the 

globe where teachers were discovering that their students liked theme-based CBI and were excited 

to learn English this way. From this respect, the model proposed for the study was theme-based. 

Stoller & Grabe (1997) suggested that theme-based language instruction lied close to the language-

driven end of the continuum. Hence, teachers dug out language activities, which followed the content 

material. As illustrated, students in CBI were supposed to read, take notes, write a summary or 

respond orally to things they had read or written. Students would eventually become more familiar 
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with the topic and the meaning of the topic. By means of this, students would develop the mastery of 

vocabulary, grammar, paragraph structure, communication skills and types and styles of writing as 

well as writing skills (Brinton, Snow & Wesche. 1989). 

One of suggested strategies for the implementation of TBI was cooperative learning which 

allowed students to learn from other capable students since the better students could learn content 

more easily through the text and were able to assist others with the content and language. As a 

matter of fact, TBI provided teachers and students with a rich source of information to refer to when 

doing writing tasks. In other words, when the teacher and students were entwined together 

incontinual discussion, analysis and assessment in the process of writing, the pieces of essay they 

wrote could be reviewed and revised. Such a reflection was a key concept in student-directed 

learning that would help enrich their language ability and skills, particularly writing.     

In this study, the researcher described theme-based instruction (TBI) as theme-based or 

topic-based which students were able to choose topics or themes to write in accordance with their 

interest. In other words, the teacher could create a topic or theme for writing designed to unlock and 

build on their students' interest and the content could be chosen from a huge number of various 

topics. However, the first two popular topics chosen by the students were employed in this study 

which were hobbies and the benefits of having a hobby. 
 

The Writing Process 

The writing process, often called process writing or writing as a process, was the second 

theory that played an important role in the theoretical framework in this study. To this point, process 

writing was termed in different ways. Janet Emig (1971) and James Britton (1975) were two of the 

first researchers to examine students’ writing processes. In her study, Emig interviewed 12th graders 

as they wrote and studied the writing process that one student used in depth. At the same time, 

Britton and his colleagues examined 2,000 essays written by British high school students and found 

that students’ writing processes varied according to the type of writing. Donald Graves (1975) 

examined young children’s writing and documented that 7-year-olds, like high school students, used 

a variety of strategies as they wrote (Tompkins. Gail E. 1990. 7).Nancy Sommers (1980, 1982 – cited 

in Tompkins. Gail E. 1990) described writing as revision processes in writers as they developed their 

ideas, did not polish their writing. Less experienced writers, according to Sommer, focused on small 

word-level changes and error-hunting. This emphasis on mechanics rather than content might be due 

to teachers’ behavior. Sondra Perl (1979, 1980 – cited in Tompkins. Gail E. 1990) examined how the 

writing process was used in high school and college classrooms and concluded that teachers place 



121

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 5 No. 10 : July – December 2013

inordinate importance on mechanical errors.The five-stage writing process incorporating activities 

were identified through the research. The mentioned stages comprised pre-writing, drafting, revising, 

editing, and publishing. In the classroom, the stages merged and recurred as students wrote. 

Moreover, students personalized the process to meet their own needs and varied the process 

according to the writing assignment. The details of the five stage writing included prewriting or 

planning, drafting, revising, editing and publishing or copying. In prewriting or planning, it was the first 

main stage in any writing process students started tentatively talking, reading, and writing so as to 

see what they wanted to write about. In other words, this was called the stage of discovery or 

exploration according to their group of interest before writing; this was to say choosing a topic, 

considering a purpose, forming, generating and organizing ideas for writing task. The drafting stage 

referred to the time to transferring ideas and thoughts with little concern about spelling, punctuation, 

and other mechanical errors in a writing task. This stage included writing a rough draft, writing leads, 

and emphasizing contents, not mechanics. The stage of revising was employed to refine ideas in 

students’ compositions. Often students terminated the writing process whenever they completed a 

rough draft believing that once their ideas were written, it was complete.  

 However, experienced writers would turn their writing to others for feedbacks or comments 

and revise on the basis of suggestions. Put that in another way, revision was not only publishing 

writing, it referred to the needs of readers by adding, substituting, deleting, and rearranging material. 

To this end, revising activities included rereading the rough draft, sharing the rough draft in a writing 

group, revising on the basis of feedbacks received from the writing group. Likewise, editing centered 

on its final form and content of writing. In other words, students polished their writing by correcting 

spelling, and other mechanical errors. The primary goal in this stage was to make the writing task 

optimally readable (Smith. 1982-cited in Tompkins. Gail E. 1990). During the stage, students also 

checked capitalizations, punctuations, spellings, sentence structures, and usage with reference to 

standard English. In the final stage of the writing process namely publishing or final copy, students 

published their writing and shared it with an appropriate audience such as peers, parents, and the 

community as they claimed themselves as authors. This could motivate students to be more 

interested in writing and to take greater pride in their writing.  

 So as to promote students' writing ability in the English language, the researcher integrated 

two teaching methods consisting of theme-based instruction and writing process. Put that in another 

way, theme-based instruction was exploited to increase students' motivation to write in a foreign 

language. Similarly, five stages of writing process were employed in this study so as to facilitate 
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students to enhance students’ writing ability. It also aimed to investigate students’ attitudes toward 

writing. 

 In response to the study, two research questions were addressed as follows: 

 1. Can an integration of theme-based instruction with the writing process help promote 

students' English writing ability? 

 2. Do students have positive attitude toward an integration of theme-based instruction with 

the writing process? 
 

Purposes of the study 

1. To develop the instructional model : An integration of the Writing Process with Theme – 

Based Instruction. 

 2. To study the students’ attitudestoward the proposed instructional model : An integration of 

the Writing Process with Theme – Based Instructionin Thai secondary school context. 

 The purposes of this study were to examine the effects of using 

the instructional model in enhancing the students' writing ability (in terms of process-oriented 

procedures), and to survey their attitudes toward the proposed instructional model in a typical Thai 

secondary school context. 

 To achieve these objectives, the researcher integrated the writing process with theme – 

based instruction to design and develop an instructional model using the process-oriented lesson 

plans. It is claimed that, this approach can develop the students' writing ability through the interaction 

between the teacher and students, students and students, and students and tasks. Students will 

engage in activities designed for every step of the writing process and the interaction within the 

treatment. They can accomplish their goal by getting involved in the writing activities as  prescribed in 

the process-oriented lesson plans. It is believed 

 That construction of knowledge in the students can emerge while getting involved in the 

activities of the learning process, and that their language competence will increase when they involve 

in the activities. 
 

Methodology 

 This study was both qualitative and quantitative research. Thus, a survey of the research 

design was employed through a questionnaire and statistics. Data were gathered by attitude and 

satisfaction questionnaire (ASQ), semi-structured interview report, journal and observation form in 

order to analyze and discuss the result of the study and in response to the research questions. In 
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addition, the principle and the procedure of qualitative and quantitative research were employed so 

as to answer class arrangement and English learning. 
 

Participants in the study  

 The students in this study were 30 high school students of Mathayom Suksa 6 at 

Kanchanapisek wittayalai Kalasin School located in Khaowong, Kalasin province. All of them registered 

to study Fundamental English course I (E43101) in the first semester of academic year 2011 and they 

were purposively selected to be the participants of the study. The participants were divided into three 

levels of English ability; that is, high, middle, and low English abilities. The duration of teaching lasted 

for 15 hours, and the study was divided into 2 phases: the survey of problems in teaching and 

learning the language and the study of the integration of theme-based instruction with the writing 

process in developing students' writing ability. 
 

Research instruments 

 1. Questionnaire. 

The questionnaire was employed to gather general information about the problems of 

teaching and learning the language in school. In addition, it was also employed to collect students' 

attitudes and satisfactions towards the integration of theme-based instruction with the writing process 

used in the study. Prior to being used, the questionnaire was verified by an expert in the area of 

applied linguistics. Then the questionnaire was in Thai version for students could comprehend 

productively. 

2. Semi-structured interview. 

 Subjectively, five of the participants in various groups of different English ability were 

engaged in semi-structured interview in Thai at the end of the course when the experiment was 

completed. Before the semi-structured interview was employed, it was investigated and verified by 

experts in the area of applied linguistics. In effect, this was employed as another source to provide 

solid evidence of how the participants responded to their writing tasks. The interviews were audio-

taped and transcribed. The excerpts from the interviews in the study were all translated into English 

from the original Thai by the researcher. 

3. Process -oriented lesson plans. 

 Two main lesson plans were employed in this study in order to gather and collect information 

in the classroom research action from the teaching and learning of the language. Both lesson plans 

were composed of two main themes or topics with reference to the most interest of students namely 

hobbies and the benefits of having a hobby. In practice, each lesson plan was employed in a period 



124

 5  10 :  –  255

of 6 hours. In other words, the lesson plan lasted 6 hours each and 12 hour in total would be spent 

on this study. In order to reach the optimal goal in the study, the lesson plans were designed and 

developed according to the national curriculum. In effect, each lesson plan contained theme or topic, 

strand, learning objective, content, and learning process, which was conducted through an integration 

of theme-based instruction with the writing process. Put that in another way, each theme or topic in 

the study was selected by students and each lesson plan comprised five main stages conveying, 

planning, drafting, revising, editing and publishing in order for students to follow successfully. To this 

end, the most interesting and popular topics selected by students could be described as follows: 

 1. Lesson Plan 1: Hobbies  

2. Lesson Plan 2: the Benefits of Having a Hobby  

  However, prior to the experiment, the participants were introduced to theme-based 

instruction and writing process so as to help them comprehend and practice writing skills step-by-

step in the instructional model through process-oriented lesson plans. This would last for three hours 

of learning and practice.   
 

4. An instructional model 

The instructional model was employed to help facilitate students’ writing in English, 

combined with two approaches. The process of action research was also employed in classroom 

learning. Throughout the study, theme or topic for writing tasks was based on national curriculum 

designed in accordance with the concepts of theme-based instruction and writing process in 

classroom of English learning.  

 The integration of theme-based instruction with the writing process was placed in the 

learning activity throughout process-oriented lesson plans by PPP method; that is, presentation, 

practice and production. To this end, the instructional model was illustrated as follows: 
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As an earlier illustration, the action research consisting of three different stages was employed so as 

to investigate the effectiveness of the instructional model as follows: 

 - Presentation stage included selecting themes, organizing unit, and controlling genre or 

structure. 

 - Practice stage contained prewriting and drafting. In prewriting, learners started brainstorming 

by talking, reading, and writing so as to see what they wanted to write about. This was also called 

the stage of discovery or exploration according to their group of interest before writing; this was to 

say choosing a topic, considering a purpose, forming, generating and organizing ideas for writing task. 

The drafting stage referred to the time to transferring ideas and thoughts with little concern about 

spelling, punctuation, and other mechanical errors in a writing task. This stage included writing a 

rough draft, writing leads, and emphasizing contents, not mechanics. 

 - Production restrained revising, editing, and publishing stages. The stage of revision 

referred to the needs of readers by adding, substituting, deleting, and rearranging material. Also, 

revising activities included rereading the rough draft, sharing the rough draft in a writing group, 

revising on the basis of feedbacks received from the writing group. Similarly, editing centered on its 

final form and content of writing. In other words, students checked their writing by correction of 
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spelling, mechanical errors, and usage with reference to Standard English. In the final stage of the 

writing process namely publishing, students published their writing and shared it with an appropriate 

audience such as peers, parents, and the community as they claimed themselves as authors.  

5. Students’ journals 

 In a similar manner, the participants were asked to keep writing a journal in order to express 

their response to their pieces of writing. The students' journals were assessed by writing rubrics and 

checklists. Their drafts of writing and tasks required to be collected through their portfolios which 

were considered to one of the most beneficial sources for action research.  

6. Classroom Observation form 

 In order for the researcher to interpret their thoughts and attitudes toward their writing, 

observation was employed as another source of gathering information in order to check students' 

behavior (e.g., yawning, laughing, and sleeping) and progress throughout the study.  

7. Portfolios 

 In order for the researcher to assess students' writing progress, portfolios were collected as 

another source of gathering information throughout the study.  

8. Writing rubrics and writing process rubrics 

 Writing rubrics and writing process rubrics, which were adapted for Thai context and their 

level, was a tool used to check the students’ worksheets as well as their participation in the process. 

Both were employed to assess students’ writing ability in each worksheet whether they developed 

their writing skill according to the steps of process writing. The checklist comprised eight items of 

points checked and it consisted of three levels of rubric scores. The writing rubrics described the 

students' English writing ability illustrated as follows: 

 

Topic Fluency (3) Developing (2) Emerging (1) 

Content 

- clear topic 

- topic consent to content 

- sufficient supporting ideas 

- clear topic 

- topic consent to 

content 

- supporting ideas are 

not   enough but agree 

to topic 

- clear topic 

- topic consent to 

content 

- supporting ideas are 

not enough and 

confused to topic 
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Topic Fluency (3) Developing (2) Emerging (1) 

Organization 

- well organized sentences, 

lead, body and conclusion 

- organized sentences, 

lead, body and 

conclusion 

- lack of organization 

lead, body and 

conclusion 

Word choice 
- choosing appropriate 

words and sentences based 

on grammatical usage 

- choosing words and 

sentences based on 

grammatical usage 

- choosing words and 

sentences based on 

grammatical usage 

Sentence 

fluency 

- using appropriate 

language 

- clear meaning and 

supporting each other. 

- using appropriate 

language 

- clear meaning  

- language level is 

lower than their register  

- meaning are not clear 

and confusing. 
 

Another illustration below are writing process rating scales used to check students' writing process in 

the action research. 

Stage Fluency (3) Developing (2) Emerging (1) 

prewriting 

-appropriate brainstorming 

-doing task completely 

-dividing workload fairly and 

based on proficiency and 

aptitude 

-cooperate in collecting and 

ordering data and related 

factors used in writing a 

draft 

-all tasks completed by 

deadlines 

-appropriate brainstorming 

-doing task completely 

-dividing workload fairly 

and based on proficiency 

and aptitude 

-cooperate in collecting 

and ordering data and 

related factors used in 

writing a draft 

-most of the tasks 

completed by deadlines 

and assistance 
 

-brainstorming 

-doing all tasks  

-dividing workload fairly 

and based on proficiency 

and aptitude 

-cooperate in collecting 

and ordering data and 

related factors used in 

writing a draft 

-all tasks completed by 

specific assistance and 

deadlines 

drafting 

-create a draft copy by 

themselves 

-create or choose their own 

format 

-create a draft with 

guidance  

-followthe given format 

-create adraft with 

guidance and specific 

assistance 

-followthe  format and 

draft copy 
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Stage Fluency (3) Developing (2) Emerging (1) 

Revising 

-can revise with peers, 

teacher, or self 

-add information to draft 

-can revise with peers, 

teacher, or self 

-add information to draft 

with guidance 

-requires teacher 

directed revising  

- require specific help to 

add information 

editing 

-can self edit using writing 

rubric 

-make corrections to the 

draft copy 

-can self edit using writing 

rubric and some guidance 

-make corrections to draft 

copy with guidance 

-can self edit using 

writing rubric and 

specific guidance 

-require teacher 

direction to make 

corrections 

publishing 

-presenting by deadlines 

-neat and beautiful draft  

-self selected format 

-outstanding, excellent ideas 

and follow through on 

publication 

-presenting by deadlines 

-neat and beautiful draft  

-self selects format 

-follow it with publication  

-presenting by deadlines 

-untidy and plain draft 

-self selected format 

-follow it with 

publication by some 

guidance 
 

Procedure  

 This research was aimed to study the method of teaching and learning the English language 

through theme-based instruction collaborated with the writing process to find whether they could 

help develop students' writing ability. It also aimed at exploring students' attitudes toward an 

integration of theme-based instruction (TBI) with the writing process employed in the study. In order 

to achieve, it the researcher conducted the procedure consecutively as follows:  

 1. The researcher studied the approach of theme-based instruction and writing process as 

well as the action research so as to apply into the study. 

 2. The researcher studied the school curriculum employed in grade 12 in Kanchanapisek 

wittayalai Kalasin School. 

 3. The researcher outlined the learning strands and contents, learning activities, learning 

process, instruments for assessment, evaluation and a design for lesson plans. In other words, the 

framework of the study comprised contents, hours and activities, approaches and instruments, 

evaluations and assessments. In addition, the lesson plans contained (1) a theme or topic, (2) strands, 

(3) terminal objectives, (4) learning objectives, (5) contents, and (6) process and activities. 
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 4. The researcher designed the lesson plan based on theme-based instruction and writing 

process in order to be used in the study. Prior to being used, the lesson plans designed were 

submitted to an expert in an area of Applied Linguistics to verify, examine and give a 

recommendation in both versions, English and Thai. 

 5. The researcher then improved the tools and lesson plans according to the expert’s 

recommendation.  

 6. The verified lessons and tools were employed in the study with 30 participants and the 

researcher observed the learning atmosphere every period. 

 7.  The 30 participants wrote their journals after finishing each lesson plan.  

 8. The researcher checked the development of the students’ writing work to see how they 

could improve their writing ability. 

 9. In the last step, the researcher randomly selected 5 participants to answer the questions 

of a 12 item semi-structured interview, and recorded the interviews.  

 10. The researcher collected data in five ways: 

  1) From questionnaire, data analyzed through statistics; Arithmetic Means and 

Standard Deviation (S.D.) of each item, and ended with t-test scores.  

  2) From the participants’ writing work, checked by using rubric scores of writing 

skills, data by using statistics: a percentile for everyone, Arithmetic Means and Standard Deviation 

(S.D.) of each cycle.  

  3) After the trial froma semi-structured interview, randomly selected 5 participants 

to get an interview. 

  4) From the participants’ journals  

  5) From the researcher’s classroom observation form  
 

Data Collection  

 This study was both qualitative and quantitative research. Thus, a survey of the research 

design was employed by means of a questionnaire and statistics. Data were analyzed to describe 

trends and responses to questions. In addition, the principle and the procedure of qualitative and 

quantitative research were employed so as to answer class arrangement and English learning. In 

order to find out the improvement of students’ English writing ability, the writing rubric was employed 

to assess and mark students’ writing tasks which were graded and evaluated by three teachers, the 

research and other co-teachers. Lastly, students’ behavior observation was used to see how students 

reacted to their learning English. 
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Results and discussions 

 The results of this study were presented in two phases: the first one engaged in the study of 

teachers and students' problems in the teaching and learning of the English language in 

Kanchanapisek wittayalai Kalasin, and the results of the integration of theme-based instruction with 

the writing process used in the study in order to help develop student's writing ability. 

 During the first phase of the study, the results collected through interviews with three 

colleagues having experiences in teaching for over five years showed that a wide range of problems 

in teaching could be illustrated as follows: 

 1. Since students' language ability in terms of structure or grammar and vocabulary was 

quite low, most of them were unable to write in English. Some of them felt discouraged when 

assigned to write or even quit writing. This seemed to be a big problem for all teachers to start 

teaching a writing course. 

 2. Teachers also lacked ability in terms of teaching writing and they did not know how, and 

what to teach. In practice, teachers brought a piece of writing to class and assigned the students to 

follow what they had read. Then the students wrote their own writing by replacing their own words 

with reference to their comprehension. 
 

Table 1: The students' average score through using an integration of theme-based instruction with 

writing process. 

 

Test N x  
S.D.  t-test 

Pre-test 30 5.83 1.31 17.42* 

Post-test 30 10.07 0.64  

*( p > 0.05) 
  

 Table 1 showed the students' average scores of the writing task before and after an 

integration of theme-based instruction with writing process had been employed in the study. The 

results revealed that the student's average score prior to using theme-based instruction with the 

writing process in the classroom was 5.83 with the standard deviation of 1.31. However, the 

students' average score after theme-based with writing process were employed was 10.07 with the 

standard deviation of 0.64. From this respect, it showed that using the integration of theme-based 

instruction with writing process, students could develop their writing ability in English significantly 

according to data presented in Table 1.  
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Table 2: Students' attitude toward theme-based instruction and writing process. 

 

Statistics x  S.D. 

Students' 

attitude 4.54 0.53 

 

 Table 2 showed students' attitude toward theme-based instruction and writing process. The 

average score of students' attitude toward theme-based instruction and writing process was at 4.54 

with the standard deviation of 0.53.  

 This could be implied that students had positive attitude toward theme-based instruction and 

writing process. In other words, with theme-based instruction and writing process, students were 

motivated and encouraged to write in English.  

 To find out student's attitude toward writing task in the English language, the excerpts below 

were gathered from students' journals in which students wrote about the TBI and writing process. 

 "Before being taught and trained with theme-based and writing process, I disliked writing in 

English at all because I didn't know how and what to start with writing. However, after the teacher 

brought the writing process and theme-based into my class, I became more interested in learning the 

language and looked forward to following classes." 

 "I started to enjoy learning English, writing in particular after being told and trained how to 

write through the writing process. Unlike this year, I disliked writing in English at all even though I 

liked speaking." 

 However, some students felt that writing in the English language was still dull and 

unmotivated. The following extract could be supported as follows: 

 "I think I am not a very hard-working student. I still don't know what and how to write when 

assigned to do so." 

 "I still don't how to use tenses correctly. It seems the teacher does not explain that much to 

me. In addition, I still spend so much time on my essay. I think I make a little improvement." 
 

Conclusion 

 According to the findings, this study could give some supportive outcomes so as to help 

improve students’ language skills in general and writing skills in particular. Expressed by another way, 

to some extent, the use of theme-based instruction collaborated with cooperative writing process 
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could help improve students' writing ability as well as students' attitude toward writing skills, 

especially when the students learnt about writing, and  underwent the learning process of writing in a 

foreign language. Besides, they were encouraged to write through teachers' feedbacks and 

comments. The students were made to undergo a wide range of writing steps while writing such as 

brainstorming in the prewriting stage, drafting, revising, correcting their classmate's writing tasks and 

feedbacks from teachers. This was considered to be important for students of English as a foreign 

language.  
 

Limitation 

 With a narrow focus of this study, the researcher thought that there were a few possible 

limitations, which could be addressed as follows:  

  1. a period of time allotted in this study was limited,  

2. the possible effect of various factors including the  nature  of  writing tasks should be 

given,   

 3. the issues of cultural influences on the respondents’ attitudes were not included in the 

study. The  environments could definitely affect the local teaching context, and  

 4. It would certainly be more appreciated and useful to have a longitudinal research. 
 

Suggestion 

 With a narrow focus of this study, this study highly recommends that secondary ESL 

teachers and ESL practitioners start inculcating the proposed theme-based instruction for the 

development of cooperative process writing. In most cases, the writing process is not done as a result 

of integrated-skills learning, so it result in students being lack of facts and vocabulary to be 

incorporated into the text. Doing it in the theme-based way will create students’ interest to find 

information and present it to others as they know the information will benefit them through activities 

or tasks throughout the few months in rotation on the same theme. The best thing about theme-

based instruction method is materials can be adapted and used in a variety of ways to meet the 

needs of students. The sharing of materials helps students overcome mental block in writing and help 

them write in a more organized manner.  Thus, this may generate students’ willingness to get active 

and to be keen on learning of ESL in general. 
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2 

Student Service Center)  

3. 1) 

 2) 

  
 

 : ,  
 

Abstract 

 The objectives of this study were : 1) to examine problem states and needs of giving service 

of correspondence and records work offered by the Student Affairs Division, Kasetsart University, 

Chalermprakiat Sakon Nakhon Province Campus, 2) to create strategies for developing correspondence 

and records work, and 3) to assess satisfaction of receivers of service in correspondence and records 

work from implementation of the strategies. The study was conducted using 4 steps: 1) examination 

of problem states and needs of giving service of correspondence and records work using a structured 

questionnaire, 2) creating development strategies based on a participatory workshop 3) implementation of 

development strategies and assessment of their implementation using a structured interview and 

questionnaire for assessing satisfaction of giving service in correspondence and records work, and 4) 

dissemination of development strategies through the manual of practice to the work units both inside 

and outside of the Kasetsart University, Chalermprakiat Sakon Nakhon Province Campus, and through 

the public relations on a website. 

 Findings of this study were as follows: 

  1. The service giving lacked clarity in the step and process of operating correspondence and 

records work so that work practice was not systematic. That is because there was no manual 
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available for giving service and practice in correspondence and records work and the service receivers 

felt inconvenient in contacting service givers because of no spot available for introducing service giving 

and clear steps for receiving service.  Thus, a strategic plan for the development of service in 

correspondence and records work by the Student Affairs Division, Kasetsart University, 

Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus should be determined to make it more efficient. 

  2. There were two strategies for developing correspondence and records work of the Student 

Affairs Division, Kasetsart University, Chalerm Phrakiat Sakon Nakhon Province Campus: strategy 1 for 

development of a step and process of which a standard time frame to finish work was determined 

clearly and systematically, and strategy 2 for development of a student service center for a fast and 

convenient service. 

  3. After implementation of the strategies for developing correspondence and  records work, it 

was found as follows: 1) The receivers of service in correspondence and records work felt more 

convenient to get service because the clearly set standard time frame to spend for each step and 

process of performing a job was available. The officer’s service providing could not only give 

information, convenience, coordination, counseling, and advice promptly but also give the way to be 

adopted for development of correspondence and records work in any faculty, office, institution, 

students’ activity organization and work units outside. However, strategies as such need to be 

continuously analyzed concerning problems and barriers in performing a job in order that they would 

be more efficiently implemented. 2) The receivers of service were satisfied with service giving in 

correspondence and records work as a whole and each aspect at the high level. 
 

Keywords :  Strategy , Correspondence and Records Work , Student Affairs Division 
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(2) 

(3) 

 
 

:  
 

Abstract 

 The objectives of this study were (1) to study the concepts and theories in the qualifications 

and selection process and the independence of judges of the constitutional court; (2) to know the 

qualification and selection process and the independence of judges of Thai Constitutional Court 

comparing with foreign constitutional courts; (3) to know the problems and possible solution for the 

qualifications, selection process and the independence of Thai Constitutional Court. 

 This was a documentary research by studying constitutions of Thailand, the Federal Republic 

of Germany, the United States of America, the Republic of Korea and Japan. 

 The findings were as follows: (1) the qualifications of the persons under Section 205(3) are 

not concrete that cause the problems to the selection and election of judges of the Constitutional 

Court. In any interesting past cases the decision of the Constitutional Court rarely related to the actual 

intention of the constitution. (2) The Senate has limitted power to disapprove all or some of the 

nominated persons by the selecting organs. (3) The selecting organs have no the main regulation for 

carrying out the selection process as in the Federal Republic of Germany and the Republic of Korea. 
 

Keywords: qualifications, selection process, independence of judges, constitutional court 
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  5   40   

(rxy)  0.319  0.829  0.99 
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 0  

  4
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop the courseware simulation entitled “Force 

and Motion” for Matthayomsuksa 1 with the required efficiency of 75/75 2 to investigate effective 

index of the developed courseware simulation 3 to compare learning achievement and scientific 

attitudes of student who learned using courseware simulation and conventional and 4 to compare the 

learning achievement and scientific attitudes between before learning and after learning of the 

student who learned using courseware simulation entitled “Force and Motion” for Matthayomsuksa 

1.The sample of this study divided into 2 groups. The sample was selected using the cluster random 

sampling technique : the experimental groups consisted of 30 students learned using the courseware 

simulation and the control groups consisted of 30 students taught using the conventional. The 

instruments used in the study were: 1) the courseware simulation in the science learning strand for 

Matthayomsueksa 1 entitled “Force and Motion”, 2) plans for the courseware simulation and 

conventional in the science learning strand for Matthayomsueksa 1 entitled “Force and Motion”, 3) a 

50-items achievement test with the reliability value of 0.88, and  4) a 40-items 5 rating scale 
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inventory on scientific attitudes with dominating power (rxy) rating 0.319 – 0.829 and reliability of 

0.99. The statistics used for data analyses were percentage, mean, standard deviation, the 

dependent t-test, and Hotelling –T 2. 

 The results of the study were as follows : 
  1. The efficiency of the developed courseware simulation in the science learning strand for 

Matthayomsueksa 1 entitled “Force and Motion” was 81.10/80.93, which was higher than the established 

requirement at 75/75. 

 2. The effectiveness index of the courseware simulation was 0.7252 showing that the 

students progressed their learning at 75.52 percent. 

 3. The students who learn using the courseware simulation in the science learning strand 

for Matthayomsueksa 1 entitled “Force and Motion” had higher learning achievement and scientific 

attitudes than the students who learn using the conventional at the .05  level of significance. 

  4. The students between learning by using the courseware simulation showed gains in 

learning achievement and scientific attitudes before learning at the .05  level of significance. 
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