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การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสาน :
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 เป็นความสัมพันธ์ของคนที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน คนขับรถโดยสาร
ระหวางหมูบาน คนรูจักกันหรือเคยเห็นหนากันบนรถโดยสารระหวางหมูบาน คนเคยชวยเหลือกันใน
ระหวางการเดินทางแลกเปลี่ยนไปตามหมูบานและคนที่ผูกเสี่ยวดวยในหมูบานอื่น มิติความสัมพันธ์กับ
ระดับความสัมพันธ์ แบงออกเป็น 6 มิติความสัมพันธ์ และ 4 ระดับความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ ไดแก
มิติดานสายเลือด มิติดานจิตใจ มิติดานสังคม มิติดานศาสนา มิติดานวัฒนธรรม และมิติดานเศรษฐกิจ
สวนระดับความสัมพันธ์ ไดแก ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 1 คือ ระดับญาติพ่ีนอง ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 2 คือ ระดับเพื่อนบาน
ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 คือ ระดับคนรูจักกัน และระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 4 คือ คนเคย
เห็นหนา
คาสาคัญ: การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม, ความสัมพันธ์ทางสังคม, มิตคิ วามสัมพันธ์, ระดับวามสัมพันธ์

1

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ประจําสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 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
2

บทนา
จากการสนใจทําวิจัยเรื่องการแลกเปลี่ยนของชาวอีสาน ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาพบวา การ
แลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมของชาวอีสานคือ การแลกสิ่งของกับสิ่งของและการแลกเปลี่ยนอาหาร เหตุผลของ
การแลกเปลี่ยนมี 3 ประการ (1) ความขาดแคลน สวนใหญมักขาดแคลนขาว สภาพภูมิศาสตร์มีความ
แตกตางกันทําใหผลิตอาหารหรือสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตไดแตกตางกัน จึงนําสิ่งของหรืออาหารที่แตกตาง
กันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อดํารงชีพตอไป คนที่เป็นเจาของขาวจะอยูกับที่รอแลกเปลี่ยน สวนคนที่เป็น
เจาของสิ่งของหรืออาหารชนิดอื่นที่ตองการแลกเปลี่ยนกับขาวตองเป็นผูเดินทางมาแลกเปลี่ยน (2) ความ
ยากลําบากในการเดินทาง สมัยกอนการคมนาคมยังไมสะดวกสบายคนที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนสิ่งของจะ
หาบและเดินทางดวยเทาเป็นกลุมประมาณ 5 – 6 คน แลกตามบานเรือนระหวางหมูบานระยะทางไปกลับ
1 วัน ไมเกิน 10 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยของกลุมคนทีเดินทางแลกเปลี่ยน และเพื่อความสดใหมของ
อาหารที่นําไปแลกในแตละวัน เมื่อการคมนาคมสะดวกสบายขึน้ การเดินทางไปแลกแปลี่ยนก็เริ่มเปลี่ยนไป
เป็นตลาดนัดระหวางหมูบาน ตลาดนัดภายในหมูบาน ตลาดนัดวันพระ ดังที่บานสันติสุข ตําบลนาโส
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แตเดิมก็แลกเปลี่ยนตามบานเรือน ตอมาก็มีตลาดนัดแลกเปลี่ยนสิ่งของและ
อาหารทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 6.00 น. - 8.00 น.ที่ศาลาประชาคมหมูบาน เป็นหมูบานเดียวในประเทศ
ไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมของชาวอีสานผสมกับการแลกเปลี่ยน
โดยใชส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนที่เรียกวา “บัตรคูปองการแลกเปลี่ยน” อาหารที่นํามาแลกเปลี่ยนเป็น
อาหารที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์เรียกชื่อวา “เกษตรเขมขน” คือ เป็นเกษตรที่ปลอดสารพิษตั้งแตเมล็ดพันธุ์
จนกระทั่งเป็นอาหาร (3) เพื่อการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูแลกและผูใหแลกคิดวา การแลกเปลี่ยนเปรียบเสมือน
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เป็นการแบงปันกันกินระหวางญาติพี่นองดังคําพูดที่วา “ฮักแพงแบงปัน” ถือวาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของอีสาน
จากการศึกษาเบื้องตนพบวา กิจกรรมแลกเปลี่ยนดั้งเดิมคือ แลกเปลี่ยนสิ่งของและอาหารเพื่อ
การดํารงชีวิตประจําวันนั้น ปัจจัยสําคัญที่ทําใหการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จคือ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมของคน การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมที่ยังพบหลักฐานรองรอยแหลงขอมูลไดมากที่สุดแหงหนึ่งคือ
ที่บานเหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูวิจัยจึงศึกษาการแลกเปลี่ยนดั้งเดิม
ที่นี่เป็นการศึกษาประเด็นยอย เพื่อประกอบการศึกษาประเด็นใหญที่บานสันติสุข ตําบลนาโส อําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร กรอบแนวคิดเบื้องตนของการวิเคราะห์คือ ความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อแสดงใหเห็น
ความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลายมิติที่ซอนอยูในการแลกเปลี่ยนดั้งเดิม จากเหตุผลที่กลาวมาทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะนําแนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคมมาประยุกต์ใชในการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ทาง
สังคมของการแลกเปลี่ยนดัง้ เดิมชาวอีสาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของการแลกเปลี่ยนดั้งเดิมชาวอีสาน ที่บานเหลาฝูาย
ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

กรอบแนวคิด
แนวคิดการแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนในความหมายทั่วไปมองไดสองแง คือ (1) การแลกเปลี่ยนในแงเศรษฐศาสตร์
กลาวคือ การแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ผูแลกเปลี่ยนทั้งสองฝุายมีความพึงพอใจกันวาสิ่งของที่นํามาแลกเปลี่ยน
กันมีมูลคาทัดเทียมกัน (2) คือการแลกเปลี่ยนในเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นมุมมองของมานุษยวิทยาโดยมอง
วา การแลกเปลี่ยนเป็นการสรางความสัมพันธ์ของคนในสังคม (Carrier, 2002: 219) ซึ่งความสัมพันธ์ของคนอัน
เกิดจากการแลกเปลี่ยนมีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายมิติ ดังนั้นบทความนี้จึงมุงที่จะนํา เสนอ
มุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมอันเกิดการแลกเปลี่ยนดัง้ เดิมของชาวอีสาน
แตเดิมนัน้ ชาวอีสานมีการผลิตเพื่อยังชีพในครัวเรือน การผลิตจะผลิตตามความถนัด แตละคนจะ
มีความถนัดในการผลิตที่แตกตางกันสิ่งใดที่มีความถนัดก็จะผลิตออกมาไดจํานวนมากและผลิตออกมาได
คุณภาพดี ใชตน ทุนต่ํา และจําหนายในราคาที่ถูกได นี้คอื มองในแงเศรษฐศาสตร์ และเมื่อมีความถนัดผลิต
จึงผลิตออกมาจํานวนมากทําใหเกิดผลผลิตสวนเกินภายในครัวเรือนจึงมีการนําผลผลิตสวนเกินนั้นมา
แลกเปลี่ยนกัน
การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสานนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ กอนที่จะทําการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนัน้ ผูแลกเปลี่ยนตองเตรียมตัวทํากิจกรรมหลากหลายขั้นตอน กิจกรรมแตละ
ขั้นตอนนั้นลวนทําใหเกิดความสัมพันธ์ของคนในสังคมขึ้น ซึ่งความสัมพัน ธ์นั้นไดสงเสริ มใหกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแตละขัน้ ตอนดําเนินไปอยางตอเนื่องจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ
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แนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคม
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมที่วิเคราะห์และนําเสนอโดยผูวิจัย
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 ระดับพี่นอง ระดับเพื่อนบาน ระดับคนรูจักกัน และระดับคนเคยเห็นหนา
ลักษณะความสัมพันธ์
ครอบครัว
ชุมชน
ระหวางชุมชน

4

การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม
การแลกสิ่งของกับสิ่งของ

ความสัมพันธ์ทางสังคม

มิตคิ วามสัมพันธ์
ดานสายเลือด
ดานจิตใจ
ดานสังคม
ดานศาสนา
ดานวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
ระดับความสัมพันธ์
ระดับพี่นอง
ระดับเพื่อนบาน
ระดับคนรูจักกัน
ระดับคนเคยเห็นหนา

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแก กลุมแลกเปลี่ยนดั้งเดิม และกลุมที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน
ดั้งเดิม บานเหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวนทั้งสิ้น 11 คน แบงออกเป็น
ผูที่ทําการแลกเปลี่ยน จํานวน 4 คน คูแลกเปลี่ยนจํานวน 3 คน ปราชญ์ชาวบานที่เชี่ยวชาญเรื่องการ
แลกเปลี่ยนจํานวน 2 คน และเจาของสวนที่ผูแลกเปลี่ยนไปทําการซื้อ –ขาย หรือขอแบงปันผลผลิตไป
แลกเปลี่ยนจํานวน 2 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูให
ขอมูลสําคัญ และการสังเกตการณ์แบบไมมสี วนรวม

เครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในครั้ ง นี้ การสั ม ภาษณ์ ใ ช แ บบสั ม ภาษณ์ ไ ม มี โ ครงสร า ง และการ
สังเกตการณ์ภาคสนามตามแนวทางและประเด็นเพื่อทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลตอ
การแลกเปลี่ยนดัง้ เดิม

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยนําประเด็นสําคั ญจากการสัมภาษณ์และการสังเกตุ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์รวมกับขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เขียนเชิงพรรณนาสรุปประเด็นตามกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่ง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ และระดับ
ความสัมพันธ์ ดังที่ไดกลาวไวในกรอบแนวคิด

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 :
สัมภาษณ์)
1. การเตรียมตัวเดินทาง
การเตรียมตัวเดินทางประกอบดวยกิจกรรม (1) การวางแผนการเดินทาง (2) การเตรียม
อุปกรณ์ (3) การเตรียมการแตงกาย และ (4) การเตรียมสิ่งของไปแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดตอไปนี้ (พุฒ
เสนมา และ พัด ชมพันธ์. 2553 : สัมภาษณ์)

Volume 5 No. 10 : July – December 2013

5

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

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6

(1) การวางแผนการเดินทาง
สภาพแวดลอมของบานเหลาฝุายมีที่นานอยแตมีปุาบนที่เนินมาก จึงมักจะนําพืชผักและสัตว์
ตางๆ ที่หาไดทั้งจากธรรมชาติและที่ปลูกเองไปแลกขาวกับบานอื่นๆ โดยการหาบสิ่งของเดินกันไปเป็นกลุม
ชาวบานเหลาฝูายจะรวมกลุมกันกลุมละประมาณ 5–6 คน มักจะแบงออกเป็น กลุมผูหญิง กลุมผูชาย
เนื่องจากในสังคมดั้งเดิมชาวบานจะตั้งบานเรือนอยูใ นหมูญาติพ่นี อ งดวยกัน ดังนั้นการรวมกลุมจะเริ่มจาก
ญาติพ่ีนองไปยังคนที่รูจักกันในคุมเดียวกัน และถัดไปในหมูบานเดียวกัน กิจกรรมการแบงกลุมจึงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และระหวางครอบครัวกับชุมชน แตละกลุมจะเลือกหัวหนาของ
กลุมตนเอง เชน หัวหนากลุมผูหญิง หัวหนากลุมผูชาย หัวหนากลุมจะมีหนาที่ชวยดูแลความปลอดภัยของ
สมาชิกกลุมและออกคําสั่งกระทําการใชอาวุธ (ไมคาน) ปกปูองลูกนอง และยังมีหนาที่คอยดูแลฝึกหัด ให
คําแนะนํา ชวยเหลือถายทอดความรูในการแลกเปลี่ยน อํานวยความสะดวกรวมกับคนแลกขาวในกลุม
เพื่อใหคนแลกขาวที่มาใหมฝึกหัดเป็นคนแลกขาวใหได ทั้งการเตรียมสิ่งของ การพูดจา การแลกเปลี่ยน
การให การแถม การผูกเสี่ยว เป็นตน ความสัมพันธ์ระหวางหัวหนากลุมกับสมาชิกกลุมเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชน เนื่องจากหัวหนากลุมมักจะเป็นคนในชุมชนที่ไมใชญาติพี่นองกัน
(2) การเตรียมอุปกรณ์
กอนที่จ ะไปแลกเปลี่ย นกัน คนในครอบครั วของคนแลกขาวจะมีการปรึกษาหารือ กัน เพื่อ
ชวยกันวางแผน ทํางานเตรียมอุปกรณ์ที่ใชในการแลกเปลี่ยน ที่สําคัญคือ ไมคาน ตะกรา และเปฺาะ ภาชนะ
ที่ ใช ในการตวงข าว (สํ านั กงานคณะกรรมการวั ฒนธรรมแห งชาติ ,2544:194) ขั้ นตอนนี้ จะทํ าให เกิ ด
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เชน ความสัมพันธ์ของพอกับลูกชายในการทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน
ถาหัวหนาครอบครัวหรือพอทําอุปกรณ์ไมไดมาตรฐาน ไมสวย คนในครอบครัวตองชวยกันคิดวาจะวานให
ญาติคนใดทําให หรือถาใกลชิดสนิทสนมกับชางคนใดก็จะวานใหชางทําใหได ถาไมสนิทสนม รูจักมักคุนก็
ตองซื้อมา เพราะการทําอุปกรณ์เหลานั้นตองไดมาตรฐาน สวย และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน
การถายทอดความรูการทําอุปกรณ์ใหกับลูกชาย คนในครอบครัวจะปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไร ถามี
ญาติฝุายทางพอหรือฝุายทางแมเชี่ยวชาญที่จะถายทอดได พอกับแมก็จะพาลูกชายไปเรียนรูกับญาติคน
นัน้ ถาไมมญ
ี าติฝุายใดถายทอดได พอกับแมก็จะพาลูกชายไปสรางความสัมพันธ์ที่ดีไวกับชางที่พอแมรูจั ก
คุนเคย เพื่อใหถายทอดความรูใหกับลูกชาย การถายทอดความรูจากญาติพ่ีนองและคนในหมูบานจึงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก พอกับลูกชาย พอแมลูกชาย
กับญาติ และระหวางครอบครัวกับชุมชน คือ พอแมลูกชายกับคนรูจักกัน
(3) การเตรียมการแต่งกาย
เครื่องแตงกายของคนแลกขาวเป็นชุดทํางานปกติของชาวบาน ปกติผูหญิงในครอบครัวจะ
เป็นคนทําเอง โดยทั่วไปแมจะเป็นคนสอนใหลูกสาวทอผาและตัดเย็บเสื้อผาได เป็นลักษณะความสัมพันธ์
ของคนภายในครอบครัว ถาแมทอผาไมเกงก็อาจจะฝากลูกสาวใหทํางานกับญาติในหมูบ านเพื่อจะไดทอผา
และเย็บเสื้อผาเองได ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ถาหากไมมญ
ี าติที่จะสอนไดก็จะตอง
นําไปฝากกับคนรูจักกันในหมูบาน ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชน
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(4) การเตรียมสิง่ ของไปแลกเปลี่ยน
สิ่งของที่นําไปแลกเปลี่ยนจะนํามาจากสามทาง ทางแรก นํามาจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ในหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2551) ไดแก ปุาโคกดอน หนอง
น้ํา ทุงนา ตามปกติสมาชิกในครอบครัวจะชวยกันเตรียมสิ่งของ เชน พอแมลูกชวยกันหาสัตว์ แมลง พืช
ผัก ผลไม ความสัมพันธ์ระหวางพอกับลูกชายเกิดขึ้นเมื่อลูกชายชวยพอทํางานที่ใชแรงงานมาก เชน การ
หาปลา หากบ ไตเขียด เป็นตน ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูในการทํางานกับพอ ภูมิปัญญาเรื่องตางๆ นั้น
พอจะถายทอดให เชน วิธีการจับสัตว์แตละชนิด ในแตละที่ แตละฤดู ความสัมพันธ์ระหวางแมกับลูกสาว
เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวชวยงานของแม เชน เก็บผักจากปุา หนองน้ํา ทุงนา เก็บพืช ผัก ผลไมจากสวน ขุดแมงกิ
นูน ขุดจิ้งโกรง เป็นตน หลังจากนัน้ ก็จะชวยแมหอ พืช 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
ทางที่สอง จากพืชผักที่ชาวบานและคนที่ไปแลกขาวปลูกกันเอง ตามปกติครอบครัวคนแลกขาว
จะวางแผนปลูกพืชผักตลอดทั้ง 12 เดือน เมล็ดพันธุ์ชนิดใดที่ไมมี ตองไปเอามาจากใครในหมูบ าน ถาไมมีที่
ปลูกพืชผักตองไปขออาศัยปลูกพืชผักกับญาติ หรือขออาศัยที่ดินคนรูจักมักคุนกันในหมูบาน นอกจากนี้
ปุยอินทรีย์ที่ทําจากขี้วัว ขี้ควาย ขี้หมู ขี้ไก ถาไมมีก็ตองไปอาศัยขอคนอื่น ถาพืชผักชนิดใดโตพอที่จะเก็บ
ผลผลิตได ผลผลิตที่เก็บไดในครัง้ แรกจะนําไปฝากเจาของที่ดิน ถัดมาก็ฝากเจาของปุยอินทรีย์ที่เราขอเขา
มาใช การปลูกพืชจึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก และ
ระหวางครอบครัวกับชุมชน คือ คนในครอบครัวกับเจาของที่ดนิ และเจาของปุย
ทางที่สาม ซื้อจากผูอ่ืน ถาหาหรือปลูกเองไมได ก็จะซื้อสัตว์ แมลง และผลไมจากสวนตางๆ
ซึ่งเป็นครัวเรือนที่เป็นแหลงจําหนายภายในหมูบาน นับเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับ
ชุมชน คือ ความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวคนแลกขาวกับครอบครัวที่จําหนายสิ่งของ
2. การเดินทางไปแลกเปลี่ยน
แตเดิมชาวบานจะเดินทางดวยเทาไปตามหมูบาน เมื่อมีถนนทางรถยนต์ติดตอระหวางหมูบาน
ชาวบานก็จะใชรถเข็นพวงทายรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ หรืออาศัยรถโดยสารประจําทาง ดังนั้นการ
เดินทางไปแลกเปลี่ยนจึงมี 3 ลักษณะ ไดแก (1) การเดินทางดวยเทา (2) การเดินทางดวยรถเข็น รถจักรยาน
พวงรถเข็น และรถจักรยานยนต์พวงรถเข็น และ (3) การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
(1) การเดินทางด้วยเท้า การเดินทางดวยเทาของกลุมคนแลกขาวจะนัดหมายสถานที่ เวลา
ออกเดินทางไปพรอมกัน แลวเดินทางเลียบไปตามทางลัดผานคันนา ทุงนา ปุาโคก ดอน หนองน้ํา หวย
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ขณะที่เดินทางกลุมคนแลกขาวก็จะมีเรื่องเลาตางๆ นาๆ พูดคุยกันไปตลอดทาง บางวันมีกลอนลําที่ใชลํา
ไปตลอดทางเพื่อปลอบประโลมจิตใจกัน ใหมีกําลังใจในการเดินทาง และอาจจะพูดคุยวางแผนกันวา
เมื่อไปถึงหมูบ านที่ตองแลกเปลี่ยน คนแลกขาวแตละคนจะไปเริ่มตนแลกเปลี่ยนที่บานเรือนของคนใดกอน
แลวตระเวนไปครัวเรือนใดบาง จะไดไมไปซ้ําครัวเรือนกัน นี่จึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัว
กับชุมชน คือ ความสัมพันธ์ระหวางคนแลกขาวกับคนแลกขาว
การเจรจาแลกเปลี่ยนก็ย่ิงแสดงความสนิทสนมคุนเคยกันระหวางคนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน
มีทั้งการใหและการแถมซึ่งกันและกัน ยิ่งคนแลกขาวคนใดมีเสี่ยว ซึ่งเป็นคนในหมูบานที่ไปแลกนั้นที่นับถือ
เป็นเพื่อนสนิทกัน เสี่ยวก็จะหาของฝากใหถือกลับมาดวย เชน หมอน ผาไหม ผาขิด เกลือ ปลารา เป็นตน
การเจรจาแลกเปลี่ยนจึงเป็นลักษณะและความสัมพันธ์ระหวางชุมชน คือ คนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน
คนแลกขาวกับเสี่ยว การหาบขาวเปลือกที่แลกเปลี่ยนไดกลับบาน คนแลกขาวคนใดมีสามี สามีจะมารอรับ
หาบขาวชวยที่กึ่งกลางระหวางทาง คือ ที่หนองโน ซึ่งอยูระหวางทางลัดจากบานหนองน้ําเที่ยงกับบาน
เหลาฝูาย เป็นการแสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวระหวางสามีกับภรรยา
(2) การเดินทางด้วยรถเข็น รถจักรยานพ่วงรถเข็น และรถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็น
จะมีการเตรียมสิ่งของใสกระเชอในรถเข็น จะเข็นรถไปตามถนนลูกรัง ถนนลาดยาง จะตองรีบเข็นรถ
ปั่นรถจักรยาน และขับรถจักรยานยนต์ทั้งไปและกลับ โดยจะไมมกี ารพักระหวางทาง เพราะถาสายแดดจะ
รอนมาก จะทําใหเดินทางลําบาก จะมุงไปสูจุดหมายครัวเรือนที่จะแลกเปลี่ยนไดทันทีโดยตองไมรีรอ เชน
บานญาติ บานคนที่รูจัก บานเสี่ยว และบานคูแลกเปลี่ยนที่มีความตองการแลกเปลี่ยนสูง คนแลกขาวที่
เดินทางไปดวยกันตองมีอัธยาศัยไมตรีดี พูดจาดี หรือบางทีตองเป็นคนที่มีคนรูจักอยางกวางขวาง มีญาติ
มาก และมีเสี่ยว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จเร็วมาก เพราะวาตามหมูบาน
รถเข็นใดมีคนมารุมลอมดูสิ่งของจํานวนมากๆ ก็จะชักชวน และรีบเรงใหแลกเปลี่ยนดวยกันไปตามๆ กัน
ซึ่งจะทําใหสิ่งของที่แลกเปลี่ยนหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน คือ
คนแลกขาวกับคนแลกขาว และคนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน
(3) การเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง จะออกเดินทางจากบานดอนชี เวลาประมาณ
06.00 น. วิ่งรอบบานเหลาฝูาย คนแลกขาวรอขึ้นรถที่บานของตนเอง คนขับรถก็จะชวยหอบหิ้วตะกรา
หาบของคนแลกขาวขึ้นบนรถโดยสารพรอมทั้งจัดที่วางหาบตะกราใหคนแลกขาวแตละคนจนกระทั่งเสร็จ
เรียบรอย และทักทายกันดวยความสนิทสนม และเป็นกันเอง บางทีคนโดยสารก็ขอซื้อสิ่งของจากคนแลก
ขาวบนรถโดยสารก็มีเป็นประจํา คนแลกขาวไมมีใครอยากขาย แตจะขายใหก็ตอเมื่อปฏิเสธไมไดจริงๆ
กิจกรรมเหลานี้จึงแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชนคือ คนแลกขาวกับคนขับรถโดยสาร และคน
โดยสารกับคนแลกขาว
ขณะนั่งอยูบนรถโดยสารกลุมคนแลกขาวก็พูดคุยกันเองวา ใครจะลงรถโดยสารที่จุ ดใดบาง
ตั้งแตบานหัวดงจนกระทั่งถึงบานเปือย และจะตระเวนไปตามบานคูแลกเปลี่ยนคนใดบางจะไดไมซ้ํากัน
จนกระทั่งพูดถึงเรื่องการนัดพบกันหลังจากที่แลกเปลี่ยนเสร็จวา จะนัดพบกันที่บานญาติของคนแลกขาว
คนใด หรือจะนัดพบกันที่รานขายของชําและขายอาหารไปดวยกัน สวนใหญคนแลกขาวจะนัดพบกันที่ราน
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ของยายแสง บานหัวดง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงดวยกัน คนที่ไมไดเอาหอขาวมาดวยก็จะสั่งอาหารที่
รานยายแสงมารับประทานรวมกัน หรือคนใดมีญาติ ญาติก็จะนําอาหารมาเลี้ยงที่รานยายแสง หรือบางที
ยายแสงก็ทําอาหารเลีย้ งกลุม คนแลกขาวเสียเอง 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. สามีและลูกก็จะรอรับคนแลกขาวที่บานของตนเองเพื่อ
พูดคุยถามไถถึงการแลกขาววาเป็นอยางไร มีปัญหาขัดของสิ่งใดไหม คูแลกเปลี่ยนคนใดสั่งสิ่งของใดบาง
แลวสมาชิกภายในครอบครัวก็จะไดชวยกันเตรียมสิ่งของเพื่อไปแลกเปลี่ยนในวันตอไป เป็นกิจกรรมที่แสดง
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก
ตามรายละเอียดที่กลาวถึงการเดินทางแลกเปลี่ยน จึงนําเสนอเสนทางการแลกเปลี่ยน ดังภาพที่
2 ตอไปนี้
9

ภาพที่ 2 เสนทางการแลกเปลี่ยนของคนแลกขาวบานเหลาฝูาย
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ, 2554.
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ระดับและมิตขิ องความสัมพันธ์
นอกจากการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ข องคนจากการแลกเปลี่ยนแลวในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนยังมีระดับและมิติของความสัมพันธ์ดังตอไปนี้
มิตคิ วามสัมพันธ์
มิตคิ วามสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ของคนมองไดหลายแงหลายมุมแตละแงแตละมุมที่มอง
คือ มิตใิ นแตละดาน แบงออกเป็น 6 มิติ ดังตอไปนี้
(1) มิติด้านสายเลือด หมายถึง คนที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เชน พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว พี่กับนอง และเครือญาติ เป็นตน ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการ
แลกเปลี่ยนในมิติของสายเลือด ไดแก ลักษณะความสัมพันธ์ของพอแมกับลูกชายและลูกสาว พอแม
ลูกชายและลูกสาวไดรวมกันปรึกษาหารือวางแผนการเตรียมตัวเพื่อไปแลกเปลี่ยนสิ่งของ พอแมลูกชาย
และลูกสาวไดแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทํากิจกรรมของครอบครัวกอใหเกิดความรักความผูกพัน
ในครอบครัว ขณะเดียวกันนอกจากพอแมจะไดถา ยทอดความรูดา นการประกอบอาชีพแลว ยังใหความคิด
ประสบการณ์ในการดํารงชีวิตเพื่อจะดํารงตนในชีวติ ประจําวันและตอไปจะไดมีชีวิตครอบครัวไดอยางปกติ
สุข ในสังคมดั้งเดิมการถายทอดความรูในการประกอบอาชีพจะใหเฉพาะคนในครอบครัวหรือภายในเครือ
ญาติที่มีสายเลือดเดียวกันเทานัน้
(2) มิติด้านจิตใจ หมายถึง คนที่รูจักกัน มีแนวความคิด มีการปฏิบัติงานรวมกัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ใหกําลังใจกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์กันทางจิตใจ เชน พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว ญาติพ่ี
นอง เพื่อนบาน คนรูจักกัน เสี่ยว เป็นตน ตัวอยางเชน แมกับลูกสาว แมจะสอนลูกสาวในเรื่องการทอผา
การบานการเรือน ขณะเดียวกันแมก็จะสอนแงคิด แงมุมชีวิต ใหลูกสาวเป็นคนดี มีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชน
เพราะลูกสาวคือคนที่จะไปเป็นแมบานในอนาคต จะตองสามารถวางตนเป็นหลักคิดใหลูก สั่งสอนลูก ดูแล
ลูก เขาใจลูกพรอมทั้งคนในครอบครัว เป็นกําลังใจใหซึ่งกันและกัน และสามารถปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอยางที่
ดีแกลูก พรอมทั้งดํารงตนอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข ขณะเดียวกันลูกสาวก็จะไดรับการเอาใจใส ดูแล
อบรมสั่งสอนจากญาติพี่นองที่ตั้งบานเรือนอยูใ กลเคียงกัน นอกจากนั้นหากลูกสาวไปหัดทอผากับผูมีฝีมือ
ในหมูบานก็จะเกิดความสัมพันธ์ทางจิตใจในการอบรมสั่งสอนเชนเดียวกับคนที่เป็นญาติกัน
(3) มิติด้านสังคม หมายถึง การที่คนในชุมชนหรือระหวางชุมชนไดรูจักกั นติดตอกันไปมาหาสู
กัน สงสิ่งของแลกเปลี่ยนถึงกัน เชน คนรูจักกัน เพื่อนบาน คูแลกเปลี่ยน เสี่ยว เป็นตน เริ่มแรกอาจจะเป็น
เพีย งแค ค นรู จั ก กั น เพื่อ นบ า นหรื อ ในฐานะของคู แลกเปลี่ ย นเมื่อ ได ติ ด ต อ แลกเปลี่ ย นสั ม พั น ธ์ กั น นาน
พอสมควรก็จะมีความสนิทสนมกันเพิ่มขึ้น จนอาจจะไดผูกเสี่ยวกัน เสี่ยวเป็นการผูกพันกันดวยประเพณี
การผูกเสี่ยว คนที่จะผูกเสี่ยวกันไดจะตองมีหนาตา นิสัยใจคอ คลายคลึงกันอายุไลเลี่ยกัน มีกฎเกณฑ์ที่
เสี่ยวจะตองปฏิบัติตนรวมกัน เชน เยี่ยมเยียนถามไถขาวคราว มีของฝากใหกันอยางสม่ําเสมอ ไปงานบุญ
งานสังคมของกันและกันอยูเสมอ ถาเสี่ยวฝุายใดฝุายหนึ่งไดรับความเดือดรอนก็ใหความชวยเหลืออยาง
เต็มใจเสมือนญาติหรือบางทีก็ยิ่งกวาญาติ ความผูกพันของเสี่ยวยิ่งนานวันยิ่งใกลชิดกวาญาติ ความผูกพัน
ใกลชิดนีส้ งผานไปยังคนหลายรุนตัง้ แต ลูก หลาน เหลน เป็นตนไป (ชอบ ดีสวนโคก. 2547: 60–63) ระบบ
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เสี่ยวในภาคอีสานจึงมีผลตอความสัมพันธ์ของคนมาก ทําใหคนมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผตอกัน ฮักแพง
แบงปันกัน ทําใหความสัมพันธ์แบบเสี่ยวมีมนต์ขลังไมเสื่อมคลาย
(4) มิตดิ ้านศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบัตกิ ันในชุมชนและเกี่ยวของกับวัดโดยตรง เชน การ
ไปงานบุญพระเวสในหมูบาน เป็นตน เริ่มตัง้ แตเมื่อชุมชนมีการจัดงานบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนา จึง
ไดเชิญคนที่รูจักกัน สนิทสนมกัน เชน คนที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกันมานาน มารวมงานทําบุญที่บานและ
ทีว่ ัด แบบนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชนคือ คนในครอบครัวกับคนรูจักกันภายใน
หมูบานและความสัมพันธ์ระหวางชุมชนผานกิจกรรมทางศาสนาคือ คนในครอบครัวกับคนรูจักกันภายนอก
หมูบ าน
(5) มิตดิ ้านวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ครอบครัว เกิด แก เจ็บ ตาย เชน งาน
ทําบุญขึน้ บานใหม งานเลี้ยงผีปูุตา เป็นตน และการถายทอดความรูเชน การทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน การ
ทอผาฝูาย การยอมคราม เป็นตน ถาพอกับแมยังไมเชี่ยวชาญพอที่จะถายทอดใหลูกในบางสิ่งบางอยาง
พอกับแมก็จะมองหาวาญาติทางฝุายใดพอที่จะถายทอดใหลูกได ถาไมมญ
ี าติทางฝุายใดถายทอดไดพอกับ
แมก็จะพาลูกไปฝากกับคนรูจักเพื่อสรางความสัมพันธ์ใหกลายเป็นคนใกลชิดสนิทสนมกัน จนกระทั่งยอม
ถายทอดความรูตางๆ ใหลูกของตน
(6) มิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมที่งอกเงยจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีอยูตามธรรมชาติ
ไปเป็นการผลิตเพื่อสนองความตองการของตลาดเชน คนแลกขาวนําสิ่งของที่ตลาดตองการไปสงขายใหพอคา
แมคาในตลาด ถาคนแลกขาวหาสิ่งของเองไมไดก็มักจะไปสั่งเจาของสวนใหเพิ่มผลผลิตตามที่ตลาดตองการ
หรือมีการจางทําสิ่งของที่ทําเองไมไดเชน ไมคาน ตะกราสาน เปฺาะ เป็นตน
ระดับความสัมพันธ์
ระดับความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ใกลชิดหรือเหินหาง ตั้งแตจากระดับศูนย์กลางที่
เป็นความสัมพันธ์ใกลชิดที่สุด ไปจนถึงความสัมพันธ์ระดับรองลงไปของปริมณฑลที่ขยับออกหางจากจุด
ศูนย์กลาง ไปยังปริมณฑลวงนอกสุดที่เป็นระดับความสัมพันธ์ที่ใกลชิดนอยที่สุดหรือเหินหางมากที่สุด
แตละระดับความสัมพันธ์ยังประกอบดวยมิติความสัมพันธ์ที่แตกตางกัน ตัง้ แต 6 มิตไิ ปจนถึง 2 มิติ ดังนี้
(1) ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว คือ พอ แม ลูก พี่
นอง ถือวาเป็นระดับความสัมพันธ์ที่แนนแฟูนใกลชิดที่สุด มีมิติความสัมพันธ์ครบทั้ง 6 มิติ (1) มิติแรก
ไดแก มิติดานสายเลือดที่ผูกพันและนับญาติกันไดทางสายเลือด จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงระดับได (2)
มิติที่สอง ไดแก มิติดานจิตใจ คนในครอบครัวเดียวกันเป็นคนที่ใกลชิด ผูกพันกัน ดูแลเอาใจใสดานจิตใจ
ซึ่งกันและกัน (3) มิตทิ ี่สาม ไดแก มิติดานสังคม คนในครอบครัวมีการติดตอสื่อสารใกลชิดกันตลอดเวลา
มีอะไรก็แบงปันกัน รวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ อยูเสมอ (4) มิติที่สี่ มิติดานศาสนา เป็นกิจกรรมที่คนใน
ครอบครัวทําที่เกี่ยวกับวัดโดยตรงเชน การทําบุญตักบาตรในชีวิตประจําวัน สมาชิกในครอบครัวไดชวยเหลือ
กันจัดเตรียมสิ่งของไปตักบาตรและทําบุญที่วัด (5) มิติที่หา มิติดานวัฒนธรรม ภายในครอบครัวไดทํางาน
รวมกัน ถายทอดความรูใหกัน และนําไปถายทอดใหคนรุนหลังใหสามารถสืบทอดจากรุนสูรุนไดอยาง
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ยั่งยืนและ (6) มิตสิ ุดทายคือ มิตดิ านเศรษฐกิจ จากการที่สมาชิกในครอบครัวไดรวมกันทํางาน ชวยกันลด
คาใชจาย ชวยกันหาชองทางในการนําผลผลิตไปจําหนายนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยน
(2) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 1 คือ ระดับญาติพ่ีนอง เป็นระดับความสัมพันธ์ที่ใกลชิด
กั น น อ ยกว า คนในครอบครั ว แต ก็ นั บ ว า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล ชิ ด กั น ค อ นข า งมากประกอบด ว ยมิ ติ
ความสัมพันธ์ 6 มิติเชนเดียวกับระดับศูนย์กลาง คือ (1) มิติดานสายเลือด คนที่มีความสัมพันธ์กันทาง
สายเลือดจะชวยเหลือกันในยามตกทุกข์ไดยากอยางเต็มที่โดยไมมีเงื่อนไข และจะถายทอดความรูที่สงตอ
กันมาในตระกูลเดียวกัน เชน ความรูในการประกอบอาชีพ (2) มิติดานจิตใจ นอกจากคนในครอบครัวแลว
ก็จะมีคนที่เป็นญาติพ่ีนองกันที่จะดูแลเอาใจใสกัน คอยชวยเหลือแนะนําในสิ่งที่ดี ที่ถูกตอง (3) มิติดาน
สังคม ญาติพ่ีนองมีความผูกพันกันทํากิจกรรมใดของคนในครอบครัวหรือตระกูล ก็จะสงขาวคราวถึงกัน
เพื่อใหรับรูขาวสาร ความเป็นไปของเครือญาติหรือตระกูล (4) มิติดานศาสนา ครอบครัวกับเครือญาติ
มักจะรวมกันทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับทางวัดอยูเสมอ เชน การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบุพการีที่ลว งลับไปแลว
(5) มิติดานวัฒนธรรม มีการถายทอดความรูตางๆ บางอยางตามสายตระกูล เชน ลายผาประจําตระกูล
จําเป็นตองถายทอดใหกับสายเลือดของตนเอง ไดแก ลูก หลาน เหลน และ (6) มิติดานเศรษฐกิจ ญาติพ่ี
นองบางคนจะถนัดในการปลูกพืชผักและผลไมบางชนิด ก็จะใหคนในกลุมญาติพี่นองของตนเองเป็นคนชวย
ขยายการกระจายผลผลิตไปสูตลาดอื่น
(3) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 2 คือ ระดับเพื่อนบาน เป็นความสัมพันธ์ที่ใกลชิดนอยกวา
ญาติพี่นอง ไมมคี วามผูกพันกันทางสายเลือด แตจะอยูบานใกลชิดกันในบริเวณคุมเดียวกัน หรือในหมูบาน
เดียวกัน ประกอบไปดวย 5 มิติ ดังนี้ (1) มิตดิ านจิตใจ คนที่เป็นเพื่อนบานกันสวนใหญจะมีบานเรือนใกลชิด
ติดกัน รูจักกันเป็นอยางดี จึงสนิทสนมกลมเกลียวกัน ชวยเหลือเผื่อแผกัน เพื่อนบานจะคอยชวยเหลือ
หวงใยกันเหมือนญาติพ่ีนอง เพื่อนบานคอยดูแลลูกของเพื่อนบานเหมือนกับลูกของตนเอง เชน คอยให
คําแนะนํา สั่งสอนใหเป็นคนดีเป็นความผูกพันกันดานจิตใจ (2) มิติดานสังคม เพื่อนบานเป็นกลุมคนที่
ใกลชิดกันมีเรื่องใดก็ตองสงขาวใหเพื่อนบานที่อยูใกลชิดทราบกอน มักจะไปมาหาสูถามไถทุกข์สุขกันเป็น
ประจํา มีงานใดๆ ก็จะชวยเหลือกันอยางเต็มที่ (3) มิตดิ านศาสนา เพื่อนบานกันมักจะไปทําบุญตักบาตรที่
วัดดวยกัน ในงานบุญประจําปีตางๆ จะชวนกันไปชวยงานวัด เตรียมสถานที่ เตรียมสิ่งของ เป็นความ
ผูกพันกันดานศาสนา (4) มิตดิ านวัฒนธรรม เพื่อนบานมักจะเป็นคนที่ถายทอดความรูตางๆ ที่อีกบานหนึ่ง
ไมมี เชน การจักสานเครื่องใชตางๆ การทอผา ยอมผา และการทําขนม เป็นตน (5) มิติดานเศรษฐกิจ
เพื่อนบานจะชักชวนกันไปแลกเปลี่ยนดวยกันจะไดมีสิ่งของไปแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย และแตกตางกัน
บางที เพื่อ นบ า นก็ ม าส งข า วว าที่ ไ หนบ างมีสิ่ ง ของหรื อสิ น คา อะไรหรื อมี คูแ ลกเปลี่ ย นหรื อลู กค า ที่ไ หน
ตองการสั่งสิ่งของใดบาง ก็จะชวยกันขยายตลาดแลกเปลี่ยนซือ้ ขายสินคาใหกันและกัน
(4) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 คือ ระดับคนรูจักกัน เป็นคนที่รูจักคุนเคยกันแตไมใช
เพื่อนบาน มีความสนิทสนมกันพอสมควร เชน คนขับรถโดยสารที่ใชเดินทางอยูเป็นประจํา คูแลกเปลี่ยนที่
แลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ เป็นตนประกอบดวย 5 มิติ ไดแก (1) มิติดานจิตใจ คนขับรถโดยสารเป็นคนรูจัก
กันที่คอยดูแลชวยเหลือผูโดยสารใหไดที่นั่งที่เหมาะสม และจัดวางสิ่งของของผูโดยสารใหเป็นระเบียบ
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เรียบรอย บางครั้งคนขับรถจะคํานึงถึงจิตใจ ความจําเป็น ของผูโดยสารที่มีความเรงดวน เชน คนปุวย
หรือคนใกลคลอด ก็จะคอยดูแลเป็นพิเศษ (2) มิติดานสังคม คูแลกเปลี่ยนในแตละหมูบานจะเป็นคนรูจัก
กันกับคนแลกขาวที่ไปมาหาสูกันอยูเป็นประจํา ถาวันไหนคนแลกขาวที่เคยไปเป็นประจําตอมาไมไดไป
คูแลกเปลี่ยนก็จะถามขาวคราวกับกลุมคนแลกขาววา คนแลกขาวของตนเป็นอยางไร ทําไมวันนี้ไมมา
บางครัง้ เมื่อคิดถึงกันก็อาจจะฝากสิ่งของไปให โดยฝากไปกับกลุม คนแลกขาวที่เคยมาดวยกัน (3) มิติดาน
ศาสนา เสี่ยวจะเริ่มจากคนรูจักกัน ตอมาพอรักใครชอบพอกันมีหนาตาคลายกัน นิสัยใจคอใกลเคียงกัน
อายุรุนราวคราวเดียวกัน ก็จะมาผูกเสี่ยวกัน มีกฎเกณฑ์ของเสี่ยวใหปฏิบัติรักใครเป็นมิตรที่ดีตอกัน เวลา
มีง านบุ ญ ที่ ห มู บ า นของเสี่ ย วฝุ า ยใดก็ บ อกข า วเชิญ ชวนเสี่ ย วมาช ว ยทํ า บุ ญ ที่ วั ด ของหมู บ า นตนเอง
แลกเปลี่ยนชวยเหลือระหวางกันในงานดานศาสนาเชน งานปริวาสกรรมของหมูบาน (4) มิติดานวัฒนธรรม
คนที่มีความรู มีฝีมอื ในดานตางๆ มักจะเป็นผูถายทอดความรูตางๆ ใหกับคนในหมูบานที่รูจักกัน เชน การ
ทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน การทอผา (5) มิติดานเศรษฐกิจ คนแลกขาวจะหาสิ่งของไปแลกเปลี่ยนจาก
แหลงตางๆ ทั้งในหมูบานและนอกหมูบาน สิ่งใดที่รูวามีคนตองการแตในหมูบานตนเองไมมี ก็ตองอาศัย
คนรูจักกันที่รูแหลงสิ่งของนั้นแนะนําใหไปแลกเปลี่ยนซือ้ หามาก็จะไดสิ่งของตามตองการ
(5) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 4 คือ คนเคยเห็นหนา เป็นคนที่พบปะกันในระหวางการ
เดินทางไปแลกขาว เชน คนโดยสารรถประจําทางรวมกัน คนเคยเห็นหนากันในหมูบานอื่น เป็นตน จะเป็น
คนรูจักกันแคผิวเผิน ประกอบดวย 2 มิติ ไดแก (1) มิติดานสังคม คนโดยสารรถประจําทางสวนใหญจะ
เป็นคนเคยเห็นหนากัน เริ่มแรกก็แคพูดคุยกันตามธรรมดา ตอมาเมื่อเริ่มคุนเคยกันมากขึ้นก็จะถามไถหา
กันหากไมเห็นกันตามปกติ (2) มิตดิ านเศรษฐกิจ คนโดยสารรถประจําทางที่มากับคนแลกขาว บางครั้งจะ
พบสิ่งของที่ตนอยากไดก็จะขอซื้อสิ่งของนัน้ ดังนัน้ คนโดยสารรถประจําทางจึงกลายเป็นลูกคาอีกทางหนึ่ง
จากความสัมพันธ์ที่กลาวมาทั้งหมดมีทั้งมิติความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ ซึ่งแสดงใหเห็นไดดัง
แผนภาพที่ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการแลก เปลี่ยนในมิติตางๆ
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ภาพที่ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการแลกเปลี่ยนในมิติตาง ๆ
ที่มา: ผูวิจัยสังเคราะห์

สรุปและอภิปรายผล
การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมชาวอีสานมุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมสรุปได 2 ลักษณะหลัก คือ (1)
ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน (2) มิตคิ วามสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ของพอแมลูก พี่นอ ง และเครือญาติ (2) ลักษณะความสัมพันธ์ระหวาง
ครอบครัวกับชุมชนเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบาน คนในคุมเดียวกัน คนในหมูบานเดียวกัน และ (3)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของคนที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกันคนขับรถโดยสาร
ระหวา งหมูบาน คนรูจั กกั นหรื อเคยเห็ นหนากั นบนรถโดยสารระหว างหมูบานคนเคยชว ยเหลื อกั นใน
ระหวางการเดินทางแลกเปลี่ยนไปตามหมูบ าน และคนที่ผูกเสี่ยวดวยในหมูบ านอื่น
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ลักษณะความสั มพัน ธ์ทั้งสามไมไ ดแยกออกจากกันอยา งเด็ ดขาดแตมี ลัก ษณะเป็ นเครือ ขา ย
ความสัมพันธ์เดียวกันขนาดใหญที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลางเครือขายความสัมพันธ์แลวแผขยายออกไป
รอบดานจากเพื่อนบานไปสูคนรูจักกันในชุมชน และกระจายออกไประหวางชุมชนสูคูแลกเปลี่ยน เสี่ยว
คนขับรถโดยสาร และอื่นๆ
มิติความสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์แบงออกเป็น 6 มิติความสัมพันธ์ และ 4 ระดับความสัมพันธ์
มิติความสัมพันธ์ ประกอบดวย มิติดานสายเลือด มิติดานจิตใจ มิติดานสังคม มิติดานศาสนา มิติดาน
วัฒนธรรมและมิติดานเศรษฐกิจสวนระดับความสัมพันธ์ ประกอบดวยระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง ระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 1 ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 2 ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 และระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 4
ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง คือ ครอบครัว ไดแก พอแม ลูกชาย ลูกสาว และระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลที่ 1 คือ ญาติพ่ีนอง คนในสองระดับนี้จะมีความสัมพันธ์กันดานมิติสายเลือด และมิติจิตใจ เป็น
ระดับที่มีความใกลชิดกันสูงมาก และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลที่ 2 คือ เพื่อนบาน ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 คือ คนรูจักกัน และระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลที่ 4 คือ คนเคยเห็นหนา คนในสามระดับนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับจากความเหินหางกันไปเป็น
ความสัมพันธ์ที่ใกลชิดกันระดับญาติพ่ีนองได ตัวอยางเชน เสี่ยวอาจจะเริ่มจากคนเคยเห็นหนา เวลาคนแลก
ขาวไปแลกขาวที่หมูบ านตางๆ คนเคยเห็นหนาก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ตอมาก็พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็น
ระดับคนรูจักกัน พอนานวันเขามีความสนิทสนมกันมากขึ้น ก็มีการผูกเสี่ยวกัน เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์
ใกลชิดมากขึ้นกลายเป็นระดับเพื่อนบาน มีการเยี่ยมเยียนถามขาวกัน ชวยเหลือกันอยางสม่ําเสมอ ตอมาจึง
นับถือเป็นญาติพ่ีนอง ความเป็นเสี่ยวสืบทอดกันไปชั่วลูก หลาน เหลน บางทีเสี่ยวก็อาจจะพัฒนาไปถึงขั้น
ระดับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได แตก็เป็นสวนนอย สวนใหญจะพัฒนาความสัมพันธ์มากที่สุดถึง
ระดับญาติพ่นี อ ง
จากความสัมพันธ์ของคนในชุมชนตามระดับและมิติตาง ๆ เป็นพื้นฐานใหชุมชนหมูบานมีความ
เขมแข็ง และทําใหความเป็นหมูบานและชุมชนยังคงดํารงอยูค ูประเทศไทยตราบเทาทุกวันนี้

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
บทความนี้เป็นจุดเริ่มตนของการใหความสนใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวบานอีสานที่ถูก
ละเลย คือ การแลกเปลี่ยน จะเป็นการขยายการศึกษาการแลกเปลี่ยนของชาวบานอีสานที่มีหลายลักษณะ
หลายระดับ เชน การแลกเปลี่ยนของชุมชนคนปลูกขาวกับชุมชนหาปลา ชุมชนตีเหล็ก ชุมชนทําเกลือ
สินเธาว์ และการแลกเปลี่ยนระยะไกลของกุลา นายฮอย นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของชาวบานอีกตอไป ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนแบบ
ดั้งเดิมนําไปเป็นสารสนเทศพืน้ ฐานใหกับภาครัฐในการวางนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนตอไป
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ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร
ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสกลนคร
Demand for Developing Accounting Knowledge
of the Financial officers at Sub – district Administrative
in Sakon Nakhon Province.
นันท์นภัส ธีระอกนิษฐ์ 1
ปิยะจินต์ ปัทมดิลก 1

บทคัดย่อ
การวิจัย ในครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาความรูทางดานการบัญชี ของ
บุคลากรสวนงานคลังสังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร รวมถึงเพื่อศึกษาความแตกตาง
ของความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชี ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัด
สกลนคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส วนตําบล ในจังหวัดสกลนคร จํานวน
152 คน ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2556 โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห์ขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะห์
ไดแก t - test, F- test (one way anova) และการหาผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด LSD (Least significant
difference)ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสวนงานคลังสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 35 – 44 ปี ระดับ
การศึ ก ษาส ว นใหญ จ บปริ ญ ญาตรี สาขาที่ จ บการศึ ก ษาคื อ สาขาการบั ญ ชี ตํ า แหน ง งานของผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี อายุงานโดยเฉลี่ยอยูในชวง 6 – 9 ปี
บุคลากรสวนงานคลัง มีระดับความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีดานสารสนเทศทางการ
บั ญ ชี โ ดยเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด า นการควบคุ ม ภายใน และด า นการบั น ทึ ก และจั ด ทํ า บั ญ ชี
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ดานการบันทึกและจัดทําบัญชี บุคลากรสวนงานคลังมีความ
ตองการพัฒนาในเรื่องการปิดบัญชี การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ
และเงิ นสดจ าย ตามลํา ดับ ด านสารสนเทศทางการบั ญชี มี ความตองการพัฒ นาในเรื่องการใชระบบ
สารสนเทศในการจัดทําขอมูลทางการบัญชี การใชระบบสารสนเทศในการบันทึกบัญชี การรายงานฐานะ
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การเงินโดยใชระบบสารสนเทศ ตามลําดับ สวนดานการควบคุมภายในมีความตองการพัฒนาในเรื่องการ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงานทัศนคติและการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายในองค์กร คุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพ และบทลงโทษที่เกี่ยวของกับหนวยงาน ตามลําดับ
ผลการวิ เคราะห์ หาความความแตกต างของคุ ณลั กษณะส วนบุ คคล ด านเพศ อายุ สาขาที่ จบ
การศึกษา ตําแหนงงานที่ทํา อายุงาน กับความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชี ไมมีความแตกตางกันใน
ทุกดาน สวนคุณลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษา กับความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีดาน
การควบคุมภายใน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
บุ คลากรส วนงานคลั งมี ความต องการที่ จะพั ฒนาความรู ด านอื่ น ๆ ด วยอาทิ เช น ระบบบั ญชี
ภาษาอังกฤษ กฎหมายที่เกี่ยวของ และทักษะการใชโปรแกรมทางดานคอมพิวเตอร์ และในสวนวิธีการพัฒนา
ความรู พบวา ส วนใหญ ต องการวิ ธีการพั ฒนาความรู อั นได แก การเข าร วมอบรมสั มมนาการประชุ มเชิ ง
ปฏิบัตกิ าร และการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ยังพบวา บุคลากรสวนงานคลังสวนใหญไมสนใจวิธีการ
พัฒนาความรูดว ยวิธีการศึกษาดูงาน
คาสาคัญ : ความตองการพัฒนาความรู
18

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

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) ไดใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค ระดับประเทศ มุง เนนใหคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อใหเกิดสมดุล อีกทั้งยังมีขอ
ผูกพันในการเป็นประชาคมอาเซียน จึงจําเป็นตองมีการเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเข็มแข็ง ไดแกการ
สรางทุนสังคม (ทุน มนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
สูสังคมคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสวนสําคัญ ที่ชวยผลักดันใหองค์กรพัฒนาสูความสําเร็จตามเปูาหมาย
อยางเป็นระบบและตอเนื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) จึงเป็นสิ่ง
สําคัญและจําเป็นสําหรับทุกองค์กรที่ควรใหความสําคัญ (สมชาย หิรัญกิตติ , 2542 : 1) โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่แมจะมีเทคโนโลยีเขามาชวยการทํางานมากขึ้น หากแตบุคลากรก็ยังเป็นจักรกล
ที่สําคัญในอันที่จะสงเสริมและพัฒนาใหองค์กรกาวไปขางหนา ดังนั้นองค์กรควรตระหนักถึงความสําคัญ
อีกทั้งควรจะตองสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรภายในองค์กรไดมีการพัฒนาความรูความสามารถอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการปรับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การพัฒนาบุค ลากรถื อเป็ นกระบวนการสํ าคัญ ขั้นตอนหนึ่ง ในอันที่ จะบริห ารจั ดการองค์ ก ร
เนื่องจากในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองค์กร จําเป็นตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะ
อีกทัง้ บุคคลที่ปฏิบัตงิ านในหนวยงานตาง ๆ ทุกคนลวนมีความตองการขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีความตองการ
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ขั้นสูงขึน้ ไปอีกตามทฤษฎีของ Abrahum Maslow (สมยศ นาวีการ : 2540) ซึ่งไดระบุถึงความตองการของ
มนุษย์จากพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงไว 5 ดาน ไดแก 1) ความตองการดานรางกาย เชน ความตองการดาน
ปั จ จั ย สี่ ได แ ก อาหาร น้ํ า อากาศ ที่ อ ยู อ าศั ย 2) ความต อ งการความปลอดภั ย เป็ น ความต อ งการ
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยที่ปราศจากอันตรายทางดานรางกายและจิตใจ 3) ความตองการทางสังคม เป็น
ความตองการที่จะเกี่ยวพันกับบุคคล การมีเพื่อน และการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่นเพื่อตอบสนองความ
ตองการทางสังคม 4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง เป็นความตองการที่จะสรางการเคารพตนเองและ
การไดรับการชมเชยจากบุคคลอื่น ความตองการการมีช่ือเสียงและเป็นที่ยกยองจากบุคคลอื่น 5) ความ
ต อ งการความสมหวั ง ของชี วิ ต เป็ น ความต อ งการที่ จ ะบรรลุ ค วามสมหวั ง ของตนเองด ว ยการใช
ความสามารถ ทักษะและศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มความสามารถ มักจะพยายามแสวงหางานที่ทาทาย
ความสามารถ
จากทฤษฎีความตองการดังกลาว ผูบริหารองค์กรจึงควรใหความสําคัญและพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน เพื่อชวยใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตมี
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค์สิ่งใหม ๆ ซึ่งชวยใหองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ บุคคลจําเป็นตองไดรับการพัฒนา รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ซึ่งจะชวยในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทิศทางที่สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาบุคลากรมีแนวทางหลักในการดําเนินการ 3 แนวทางคือ การใหการศึกษา/เรียนรู การฝึกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากร (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548 : 182)
องค์การบริหารสวนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตํา บล พ.ศ. 2537 (แกไขถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)
เป็นนโยบายการกระจายอํานาจของภาครัฐใหแกสวนทองถิ่น โดยองค์การบริหารสวนตําบลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลมีความเป็นอิสระและสามารถบริหารจัดการภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด แบงสวนงานออกเป็น
อยางนอย 3 สวนงาน ประกอบดวย (1) สํานักปลัด อบต. มีหนาที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการ
เจาหนาที่ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ (2) สวนงานคลัง มีหนาที่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจาย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบเงิน และ (3) สวนโยธา ทําหนาที่เกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ
เขียนแบบงาน ประมาณคาใชจาย งานควบคุมอาคาร งานซอมบํารุง เป็นตน ขึ้นอยูกับการจัดชั้นของ
องค์การบริหารสวนตําบลเป็นหลัก เพื่อรองรับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (สุนทรี
ศรีไทย : 2552)
บุคลากรสวนงานคลัง จัดเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสําคัญตอองค์กร ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การเงินและงบประมาณ การจัดเก็บรายได การจัดทําบัญชี รวมถึงจัดทํางบการเงินและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
บุคลากรในสวนนี้จําเป็นจะตองมีความรูความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับงานดานบัญชี ซึ่งถือเป็น
งานพื้นฐานในการทํางาน หากแตปัจจุบันบุคลากรดานบัญชีขององค์กรดังกลาวมักจะมีหนาที่รับผิดชอบใน
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หลาย ๆ ดานไมวาจะเป็นดานบัญชี ดานบุคคล หรือแมแตงานบริการอื่นๆ อันสงผลใหบุคลากรในสายบัญชี
ไมมีโอกาสในการพัฒนาหรือหาความรูเพิ่มเติมในสายงานของตนเอง ดังที่ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545:43)
กลาวไววา การที่องค์กรจะจัดสรรใหบุคลากรสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางเหมาะสมนั้น จําเป็นตองมีการศึกษา
และวิเคราะห์งาน เพื่อใหเขาใจธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของงานนั้น ๆ ดังนั้น การพัฒนาความรูดานการ
บัญชีสําหรับบุคลากรในสวนงานคลังจึงมีความจําเป็นและตองไดรับการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยในการ
พัฒนาความรูดังกลาวตองคํานึงถึงลักษณะของงาน ความรูความสามารถในแตละตําแหนงงานพื้นฐานความรู
ของบุคลากรในแตละตําแหนงงานที่มีความแตกตางกันดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความตองการ
พัฒนาความรูทางดานบัญชีของบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร
เพื่อนํามาใชเป็นขอมูลในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ
ใหสอดรับกับความตองการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาความรูทางดานการบัญชีของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของความตองการพัฒนาความรูด านการบัญชี ของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา
ตําแหนงงานและอายุงาน

สมมติฐานของงานวิจัย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน ของบุคลากรสวนงาน
คลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร ที่แตกตางกัน มีความตองการพัฒนาความรูดา น
บัญชีที่แตกตางกัน

วิธีดาเนินงานวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลใน
จั ง หวั ด สกลนคร จํ า นวน 83 ตํ า บล ตํ า บลละ 3 ตํ า แหน ง ประกอบด ว ยหั ว หน า ส ว นงานคลั ง หรื อ
นักวิชาการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 249 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในสวนงานคลังองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัด
สกลนคร จํานวน 249 คน ผูวิจัยนํามากําหนดกลุมตัวอยาง โดยการเปิดตารางสําเร็จรูปตามทรรศนะของ
RV.Krejcie และ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2551 : 49) ไดกลุม ตัวอยางจํานวน 152 คน ผูวิจัยเลือก
กลุมตัวอยางโดยการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling)
ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน
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ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการพัฒนาความรูท างการบัญชีดาน
- ดานการบันทึกและจัดทําบัญชี
- ดานระบบสารสนเทศทางบัญชี
- ดานการควบคุมภายใน

22

เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ไดแกแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือที่
ใชในงานวิจัยรั้งนี้ โดยการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับความตองการของมนุษย์ รวมถึงศึกษา
ลักษณะการปกครองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) ทั้งในรูปแบบเอกสาร หนังสือ บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากนั้นจึงนํามากําหนดเป็นแบบสอบถามและดําเนินการจัดทํารางขอคําถาม เกี่ยวกับความตองการพัฒนา
ความรูทางดานการบัญชีของบุคลากรสวนการคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล โดยใหครอบคลุมประเด็น
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตองการศึกษาโดยไดแบงเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาความรูดา นการบัญชี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาความรูดา นอื่น ๆ
จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิด นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อ
ตรวจพิจารณาขอคําถามแลวจึงปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําโดยไดหาคาความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ได 0.96
ค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง 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 สวนการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการ
ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ขอคําถามเกี่ยวกับดานการ
บันทึกบัญชี ไดคาความเชื่อมั่น 0.9447 ขอคําถามดานสารสนเทศทางการบัญชี ไดคาความเชื่อมั่น 0.9479
ขอคําถามดานการควบคุมภายใน ไดคา ความเชื่อมั่น 0.8992

การดาเนินงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการวิ จั ย มี ก ารเก็ บ รวบรวมข อมู ล ดั ง นี้ ผู วิ จั ย ได ทํา การสํ า รวจ
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรดานบัญชี สังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร โดย
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สํารวจขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (www.local.moi.go.gh:2555) เพื่อหาจํานวนประชากรที่จะทําการ
ศึกษาไดจํานวน 249 คน และนํามากําหนดกลุมตัวอยางได จํานวน 152 คน
1. ผูวิจัยไดทําการจัดสงแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความเห็น โดย
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จํานวนทั้งสิ้น 152 ชุด พรอมแนบซองเปลาติดแสตมปเพื่อสะดวกแกผูตอบ
แบบสอบถามในการตอบกลับ
2. ใชเวลาในการรอแบบสอบถามกลับมา เป็นเวลา 45 วัน
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจํานวน 147 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นจึงนํามาทํา
การวิเคราะห์ประมวลผลตอไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ มูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows
โดยแบงขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข อมู ลทั่ วไปของบุ คลากรส วนงานคลั ง สั งกั ดองค์ การบริ หารส วนตํ าบล
ในจังหวัดสกลนคร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และ
รอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชี โดย
ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยกําหนดการ
ใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2551 : 75)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อหาความแตกตางระหวางความตองการพัฒนาความรูดาน
การบัญชีของบุคลากรสวนงานคลังสังกัดองค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนครกับคุณลักษณะสวน
บุคคล โดยสถิตทิ ี่ใชในการทดสอบไดแก t-test และ F-test
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอคําถามแบบปลายเปิด (Open ended) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Contents
Analysis) แสดงในรูปรอยละ และคาความถี่

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาความต อ งการพั ฒ นาความรู ด า นการบั ญ ชีข องบุ ค ลากรส ว นงานคลั ง สั ง กั ด
องค์การบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ ไดศึกษาโดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ตองการ พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสวนงานคลังสวนใหญมีความตองการพัฒนาความรูโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์ เวชพนม (2550 : บทคัดยอ) พบวา พนักงานสวนตําบลมี
ความตองการในการพัฒนาความรู 7 ดาน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัตงิ าน ดานความรูและทักษะ
เฉพาะงาน ดานการบริหารจัดการ ดานคุณสมบัตสิ วนตัว (คุณธรรมและจริยธรรม) ดานภาษาตางประเทศ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานนันทนาการ โดยมีปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ เชน ความตองการเลื่อนขั้น
เงินเดือนความตองการเลื่อนระดับ และความตองการเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งมีผลใหพนักงานสวน
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ตํ า บลมีค วามต อ งการพั ฒ นาความรู ค วามสามารถของตนเองเพิ่ ม ขึ้น โดยที่ บุค ลากรส ว นงานคลั ง ที่
ปฏิ บั ติ ง านด า นการบั ญ ชี มี ค วามต อ งการพั ฒ นาความรู ด า นการบั ญ ชี ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานในหนาที่ ตามที่ กรรณิกา จันทร์โพธิ์ (2549 : บทคัดยอ) ไดคนพบในงานวิจัย
ความรูความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวา นักบัญชีมีความคิดเห็น
ดวยเกี่ยวกับการมีความรูความสามารถโดยรวมและเป็นรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานเจต
คติ เชน มีความตองการเจริญกาวหนาในหนาที่การงานไปพรอม ๆ กับความเจริญกาวหนาขององค์กร
ดานทักษะทางพฤติกรรม เชน มีการจัดลําดับการทํางานเพื่อใหงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา และดาน
ความคิ ด ที่เป็ นระบบและกวา งไกล เชน มี การวางแผนการทํา งานและปฏิบัติ ง านตามแผนที่ว างไว ใ ห
เรียบรอยและตรงตามกําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ ณพิชญา อภิวงศ์งาม (2552 : บทคัดยอ) พบวา
การรับรูขอมูลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีจะตองมีการเขารับ
การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและทุกดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรี ศรีไทย (2552 :
บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาความตองการพัฒนาความรูดานการบัญชีของบุคลากรสวนงานคลัง สังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวา มีความตองการพัฒนาความรูในดานการบันทึก
บัญชี การจัดทําทะเบียนและการจั ดทํารายงานในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีความตองการพัฒนาความรู
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การควบคุมภายใน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยมีความสนใจพัฒนาความรูวิธีการเขารับการอบรม สัมมนา และการศึกษาตอเนื่องระยะสั้น
ในการศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความตองการพัฒนา
ความรูดา นการบัญชีของบุคลากรสวนงานคลัง พบวา บุคลากรสวนงานคลังที่มีระดับการศึกษาที่แตกตาง
กัน มีความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีดานการควบคุมภายในที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาของบุคคล มีผลตอการรับรูและความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีดานการควบคุมภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของประดิษฐ์ ศิริคุปต์ (2549 : บทคัดยอ) พบวา
ขาราชการสังกัดหนวยงานในสถาบันวิชาการเรือชัน้ สูง ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ที่มีระดับการศึกษา ตําแหนง และอายุราชการตางกันมีความรูความเขาใจ ที่มีตอการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด ที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
ขาราชการสังกัดหนวยงานในสังกัดสถาบันวิชาการเรือชั้นสูงที่ มีเพศตางกัน มีความรูความเขาใจตอการ
ควบคุมภายในไมแตกตางกัน โดยที่ขาราชการสวนมากเห็นดวยกับแนวทางในการสงเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในใหแกขา ราชการทุกนาย อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นัยนา แสวง
ผล (2554 : 68) ที่ไดอภิปรายผลการวิ จัย เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแกไขปัญหาการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามความคิดเห็นประธานกองทุน ในเขตอําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ที่พบวา ระดับปัญหาทางการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายในกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่จําแนกตามระดับการศึกษาพบวาในภาพรวมระดับปัญหา
ที่มีคา เฉลี่ย สูงสุด คือ ระดับการศึก ษาสูง กวาปริญญาตรี รองลงมาคื อ ประถมศึกษา และปวช./ปวส.
ตามลําดับ
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ข้อเสนอแนะ
จาการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะจากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความรูของบุคลากรสวนการ
คลัง สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลในจังหวัดสกลนครดังนี้
1. องค์กรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรใน
สังกัด ในรูปของการฝึกอบรม สัมมนา หรือการใหไปศึกษาเพิ่มเติมตามความตองการของบุคลากรในสาขา
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวของ
2. องค์ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรมี การจั ด ฝึ ก อบรม และให ค วามรู เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ ด า น
สารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากปัจจุบันสารสนเทศทางการบัญชีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการ
องค์กร บุคลากรในสังกัดจึงควรมีความรูความเขาใจและสามารถนํามาใชกับการปฏิบัติงานได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยเห็นวาควรทําการศึกษาหนวยงานอื่นที่มีลักษณะการบริหารงานที่
เหมือนกันและแตกตางกัน เพื่อนําผลที่ไดรับมาเปรียบเทียบวาบุคลากรในองค์กรมีความตองการพัฒนา
ความรูในลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถนําผลดังกลาวมาพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม หรือสัมมนาที่สอดคลองกับความตองการของบุคคลภายนอกตอไป
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ผลเฉลยมูลฐานของตัวดาเนินการ Bk ,m ที่สัมพันธ์กบั ตัวดาเนินการเบสเซิล
อัลตราไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน
THE ELEMENTARY SOLUTION OF THE OPERATOR Bk ,m RELATED TO
THE BESSEL ULTRA-HYPERBOLIC KLEIN GORDON
สุดประไทย บุพศิริ 1

บทคัดย่อ

สําหรับบทความวิจั ยนี้จะเป็น การหาผลเฉลยมู ลฐานของตัวดํ าเนิน การ B ,m ที่สั มพัน ธ์กั บตั ว
ดําเนินดําเนินการเบสเซิลอัลตราไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน กระทําซ้ํากัน k ครัง้ ซึ่งนิยามโดย
k

k

 p
m 2   p q
m2  
k
 B ,m    B x      B x   
2   jp1
2 
 i1
โดยที่ m เป็นจํานวนจริงบวกและ p  q  n เป็นมิติของปริภูมิยูคลิเดียน R n , x  R n และ
k เป็นจํานวนเต็มที่ไมเป็นลบ กอนอื่นจะเป็นการหาผลเฉลยมูลฐานของตัวดําเนินการ Bk ,m นอกจากนี้ตัว
2

i

2

j

ดําเนินการ B ,m ยังสัมพันธ์กับตัวดําเนินการลาปลาซเบสเซิล  kB และตัวดําเนินการเบสเซิลอัลตรา
k

ไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน  B  m2  k จากนั้นจะเป็นการประยุกต์ผลเฉลยมูลฐานของสมการ  kB ,m

Ux   f x  โดยที่ f x  เป็นฟังก์ชันวางนัยทั่วไปและ Ux  เป็นฟังก์ชันไมทราบคา สําหรับ x  R n

Abstract

In this article, we study the elementary solution of the operator  kB ,m which is iterated k times and is defined by
k

 p
m 2   p q
m2  
k
 B ,m    B x      B x   
2   jp1
2 
 i1
where m is a positive real number and p  q  n is the dimension of the n  dimensional
Euclidean space R n , x  R n and k is a nonnegative integer. At first, we study the elementary
2

i

1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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solution of the operator  kB ,m . Moreover, the operator  kB ,m can be related to the Laplace-Bessel
operator  kB and the Bessel ultra-hyperbolic operator  B  m2  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  kB ,m Ux   f x , where f x  is a generalized function and Ux  is an

unknown function for x  R n .

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

Introduction

The operator  kB ,m can be factorized in the following form

 kB ,m

2
2
 p
m2  
m 2   p q
   B x      B x   
i1
2 
2   jp1

i

k

j

k

28

pq
p
pq
 p

   B x   B x  m2 .  B x   B x  ,
(1)
jp1
jp1

  i1
 i1
where p  q  n is the dimension of R n , k is a nonnegative integer. The Laplace Bessel operator
i

j

i

j

is denote by

p q

p

 B   Bx   Bx
i

i1

jp1

(2)

j

and the Bessel ultra-hyperbolic Klein-Gordon operator is defined by
pq

p

 B  m2   B x   B x  m ,
i

i1

2

j

jp1

(3)

where
p q

p

 B   Bx   Bx
i1

i

jp 1

(4)

j

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

 kB ,m = kB  B  m2  k = B  m2  k  kB .

(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
k

p
pq
2

 B  m     B x   B x  m  .
jp1
 i1

We obtain the elementary solution Y2 k x , m defined by
2

k

i

j

(6)
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Y2 k

x , m    1 k  r m  R x ,
r! k 
r



2 r

2 k 2 r

r 0

(7)

where R 2 k2 r x  is defined by equation (8). See [2]. Now, the purpose of this work is to find the

elementary solution of the operator B ,m , that is
k

Bk ,m Ux   x  ,
where Ux  is the elementary solution, x  is the Dirac-delta distribution, k is a nonnegative
integer and x  R n . Moreover, we find the weak solution of equation
Bk ,m Vx   f x ,
where f x  is a given generalized function and V x  is an unknown and x  R n .
Preliminaries

Definition 1 Let x  R n and write

V  x 12  x 22      x p2  x p21      x p2q , p  q  n .

Denote by x    x  x 1 ,...,x n  R n : x 1  0,...,x n  0, V  0 the interior of
forward cone and   denote its closure.
For any complex number  , we define the function

 V n V / 2
, x  

R  x    K n  
0, x  



29

(8)

, where the constant K n   is given by the formula

K n 2k  



n2|V|1
2
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 2  2k  n  2 | V |   1  2k   


 2k
2

  2 
.




2
2
k
p
2
|
V
|
p
2
k

 




2

  2 

(9)

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

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Let supp R  x     , where supp R  x denote the supports of R  x  . The function R  is

first introduced by Nozaki [2] and is call the Bessel ultra-hyperbolic kernel of Marcel Riesz. R  x 
is an ordinary function if Re   n and a distribution of  if Re   n .

Definition 2 Let x  x 1,...,xn  R n and write

| x | x12  x 22      x p2  x p21      x p2q  , p  q  n .
1/ 2

2 k n |v|

x
,
S2k ( x ) 
w n 2k 

(10)

1

 v i  k 
2

w n 2k  
 n  2 | v | 2k 
2 n2|v|4 k 

2


The function S 2 k x  is called the elliptic kernel of Marcel Riesz. It is an ordinary function if
 ni1 2

30

vi 

1
2

Re2k   n and a distribution of 2k if Re2k   n .

Lemma 1 Given the equation  kB ux   x  for x  R n , where  kB is the Laplace Bessel
operator , iterated k - times defined by (2). Then ux    1 S 2 k x  is an elementary solution
k

of the operator  kB , where S 2 k x  defined by (10).
The proof of this Lemma is given in [3].

Lemma 2 Given the equation  kB ux   x  for

x    x  x 1 ,...,x n  R n : x 1  0,...,x n  0, V  0,

where  kB is the Bessel ultra-hyperbolic operator, iterated k - times defined by (4). Then

ux   R 2 k x  is an elementary solution of the operator  kB , where R 2 k x  defined by (8).
The proof of this Lemma is given in [3].

Lemma 3 Given the equation  B  m2  k ux   x  for x  R n , where  B is the Bessel
ultra-hyperbolic operator, defined by (4). Then ux   Y2 k x , m is an elementary solution of the

operator  B  m2  , iterated k - times, where Y2 k x , m defined by (7). Proof. Since the
k
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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
k
r

Y2 k x , m    m2  R 2 k2 r x 
r 0  r 


=  B  m2   k x  .

(11)

By applying the operator  B  m2  k to both sides of equation (11), we obtain

 B  m2  k Y2 k x , m =  B  m2  k   B  m2   k x  .

Therefore,

k
 B  m2  Y2 k x , m= x  .

Lemma 4 (The existence of the convolution S 2 k x   Y2 k x , m )

The convolution S 2 k x   Y2 k x , m exits and is a tempered distribution, where S 2 k x 

and Y2 k x , m are defined by (10) and (7).
Proof. From (10) and (7), we have

 1 k  r  2 r  
m R 2 k 2 r x
r 0
r! k 
r

S 2k x   Y2k x, m  S 2 k x   


 1r k  r  2 r  

m S 2 k x  R 2 k 2 r  x  .
r 0
r! k 
H. Yildirim, M. Z. Sarikaya and S. Ozturk [3] have shown that S 2 k x   R 2 k x  exists and is a
tempered distribution. It follows that S 2 k x   Y2 k x , m exists and also is a tempered distribution.


Main results
Theorem 1 Given the equation

Bk ,m Ux   x  ,
(12)
k
where B ,m is the operator iterated k -times defined by (1), x  is the Dirac delta distribution,
x  R n and k is a nonnegative integer. Then the convolution

Ux    1 S 2 k x   Y2 k x , m
(13)
Is an elementary solution of the equation (12), where S 2 k x  and Y2 k x , mare defined by (10)
k

and (7) respectively. Proof. By (5) equation (12) can be written as
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Bk ,m Ux    kB  B  m2  k Ux    x  . (14)
Since the convolution S 2 k x   Y2 k x , m exists and is a tempered distribution (by Lemma 4). Now
convolving both sides of (14) by  1 S 2 k x   Y2 k x , m we obtain
k





 B  1 S 2 k x    B
k

k

 m2 

k

Y x, m  Ux  
2k

 1 S2k x  Y2k x, m x  .
k

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

Ux    1 S 2 k x   Y2k x, m that the elementary solution of the operator Bk ,m .
k

.
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year
Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University
ถาดทอง ปานศุภวัชร 1
วัลนิกา ฉลากบาง 1
อุษา ปราบหงษ์ 1
พจมาน ชานาญกิจ 1
ชไมพร รักษาสุข 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทัก ษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ในดาน
เนื้อหา ความสัมพันธ์ และหลักการกับเกณฑ์ที่กําหนด 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 3) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง
กลุมเปูาหมายเป็นนักศึกษาครูชนั้ ปีที่ 2 ใน 4 โปรแกรมวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา จํานวน 237 คน วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติ การ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย ใบงาน 8 ใบ สื่อวีดิทัศน์ หรือขาว และแบบบันทึกแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ขอมูลดวย
ความถี่ คาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์รอยละ 60 จํานวน 210 คน และไมผาน
เกณฑ์ จํานวน 27 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ไดคะแนนเฉลี่ย รอยละการคิดวิเคราะห์สูงสุด
รองลงมาเป็นโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย หมู 2 การศึกษาปฐมวัย หมู 1 และสังคมศึกษา
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการคิดวิเคราะห์เป็นรายดาน นักศึกษาครูทําคะแนนเฉลี่ยรอยละ ดานความสัมพันธ์
ไดสูงสุดคิดเป็นรอยละ 76.31 รองลงมาเป็นดานหลักการ และดานเนื้อหา โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
75.20 และ 69.13 ตามลําดับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุดดานเนื้อหา สวนดาน
ความสั ม พั น ธ์ แ ละด า นหลั ก การโปรแกรมวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละสู ง สุ ด นอกจากนี้
นักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ ทั้ง 3 ดานผานเกณฑ์รอยละ 60
1
2
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2. สื่อประเภทคลิปวีดิทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมคี ะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความ
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง
3.1 นักศึกษาที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมศิลป - ภาษา ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นโปรแกรมวิทย์ - คณิต และโปรแกรมศิลป-คํานวณตามลําดับ
3.2 นักศึกษาที่บิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ย รอยละการคิด
วิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่บิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรอยละการคิดวิเคราะห์เทากัน
3.3 นั กศึกษาที่ ได เกรดเฉลี่ ยสะสมระหว าง 3.51-4.00 ได คะแนนเฉลี่ ย ร อยละการคิ ด
วิเคราะห์ สูงสุด รองลงมาเป็ นนั กศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ ยสะสม 3.01-3.50, 2.01-2.50 และ 2.51-3.00
ตามลําดับ
นักศึกษามีความคิ ดเห็นตอ ประโยชน์ที่ไดจ ากการคิ ดวิเคราะห์ ดัง นี้ไดความรูหรือข อคิดที่จ ะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคิด ไดรอบคอบ และมีเหตุผลมากขึ้น ทําใหคิดอยางมีระบบ และมีขั้นตอน
คิดไดเร็วขึ้น รูจักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและคําตอบ รูจักวางแผนกอนลงมือทํา ไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับเพื่อน กลาแสดงความคิดเห็น คลิปวีดีโอทําใหไดแนวคิดหลายแงมุม ไดนํา การคิดวิเคราะห์มา
ใชในการทํางานหรือเรียนวิชาอื่น 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 artlanguage 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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36

ทักษะการคิด เป็นความสามารถในการคิดเพื่อวัตถุประสงค์บางอยาง และสามารถควบคุมใหคิด
จนบรรลุ เปู าหมายได บุ คคลที่มี ทัก ษะการคิ ด จะสามารถนํา ความรูที่มีอ ยูมาปรั บใชใ ห เกิ ดประโยชน์
รวมทั้งนําความรูจ ากตางประเทศมาประยุกต์ใชใหเขากับบริบทสังคมไทย ตลอดจนสามารถพัฒนาตอยอด
ความรูใหม เพื่อสรางนวัตกรรมใหกับสังคม ทักษะการคิดที่คนไทยจําเป็นตองมี ประกอบดวยทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสรางสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์. 2546:69) จะเห็น
ไดวา การคิด ที่กล าวมานั้น ทักษะการคิด วิเคราะห์ ถือ เป็ น การคิดที่ มีความสํา คัญ เพราะเป็นการคิ ด
พื้นฐานที่นําไปสูทักษะการคิดในประเภทอื่นตอไปมนุษย์เป็นกุญแจสําคัญที่สุดในการกําหนดอนาคตของ
ประเทศ และการพัฒนามนุษย์ขึ้นอยูกับคุณภาพของการศึกษาเป็นสําคัญ แตปัญหาสําคัญดานการศึกษา
ของเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา คือกรณีผลการประเมินของโครงการ PISA(Program for International
Students Assessment) จากการศึกษาขององค์การความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
for Economic Cooperation and Development : OECD) ในปี 2552 พบวาเด็กไทยกลุมอายุ 15 ปี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา และปรากฏการณ์เด็กไทยสอบตกยกประเทศ จากผลสอบ
โอเน็ต โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ ซึ่งทําไดไมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ สะทอนใหเห็นปัญหาการ
เรียนรูของเด็กในปัจจุบันวายังขาดทักษะดานการคิดวิเคราะห์ ขาดความคิดริเริ่มสรา งสรรค์ เมื่อผนวกกับ
การขาดทักษะชีวิ ตจึ งทํา ใหเกิดการคิ ด การตัดสิ นใจที่ไม เหมาะสมอั นสง ผลใหเกิดความเสี่ย งและผล
เสียหายตอชีวิตความเป็นอยูที่ดี เห็นไดจากกรณีทองกอนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหา
สังคมที่สําคัญในปัจจุบัน ปัญหานักเรียนมีศักยภาพดานทั กษะการคิดต่ํา จึงเป็นปัญหาที่ตองไดรับการ
แกไขโดยดวน ทัง้ นี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของคน ศักยภาพการแขงขันในระดับนานาชาติและเป็นพื้นฐานสําคัญ
ในการเรียนรูในโลกอนาคตที่กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแกปัญหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นตอการ
ดํารงชีวติ
ทักษะการคิด เป็นสิ่ง ที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได โดยจะตองกระทําอยางตอเนื่อง
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาทักษะการคิด ใหกับผูเรียน คือ ผูสอน ทั้งนี้เพราะผูสอนจะตอ ง
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิดใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตอ งไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีเปูาหมายสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ ครูผูสอนตองจัดการเรียนรูใหผูเรียน คิดเป็น ทําเป็น (สุคนธ์ สนธิพานนท์ และคณะ.
2555: 8) ดวยเหตุผลดังกลาว ครูผูสอนจึงจําเป็นตองวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเลือกใช
สื่อนวัตกรรมเพื่อประกอบการพัฒนาคิดวิเคราะห์ของผูเรียน
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นความสามารถในการจําแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหวางองค์ประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเป็นจริง หรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให (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 แนวคิดสําคัญของเรื่อง เพื่อใหเขาใจเชื่อมโยงกัน (สุคนธ์ สินทพานนท์ และคณะ. 2555: 35)
สื่อ (Media) เป็นสวนหนึ่งของวิทยาการดานการจัดการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือที่ชวยใหการ
จัดการเรียนรูเป็นไปอยางมีระบบและทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และจดจําความรูไ ดดีข้นึ ทําใหผูเรียนเห็น
ความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย นอกจากนั้นสื่อ
ยังกระตุนใหผูเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะห์ (Mater, D. G., et.al. 2012)เพิ่มขึ้น สื่อที่นํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน อาจเป็นไดทั้ง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง ขาว บทความ เอกสาร และวีดีโอ
นอกจากสื่อที่นํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แลว เทคนิคที่นํามาใชฝึกคิดก็มีความสําคัญและ
จําเป็น เพราะเทคนิคจะชวยใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ไดเร็วขึน้ เทคนิคที่นํามาใชในการฝึกคิดวิเคราะห์
มีหลายเทคนิค แตในงานวิจัยนีใ้ ชเทคนิคการตั้งคําถาม 5W 1H เทคนิคการใชคําถาม 5W 1H เป็นเทคนิคที่
นิยมนํามาใชในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งประกอบดวย ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)
ทําไม (Why) และอยางไร (How) เป็นเทคนิคที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางเสริม
ทักษะการวิเคราะห์ เพราะเป็นการฝึกใหผูเรียนเป็นคนชางสังเกต รูจ ักพิจารณา แยกแยะ สามารถกระจาย
สิ่งทีก่ ําหนดใหออกเป็นสวนยอยๆ ดังผลการศึกษาของ กัญญาภัส ภัค นิรชากุล (2551 : บทคัดยอ) พบวา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนดวยเทคนิคคําถาม 5W 1H สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการตั้งคําถาม 5W 1H ในระดับมากที่สุด และการใชเทคนิค 5W 1H ทําให
ผูเรียนสวนใหญมที ักษะในการคิดวิเคราะห์อยูใ นระดับที่ดขี นึ้
นอกจากการใชเทคนิค 5W 1H ดังกลาวแลว คณะผูวิจัยยังไดใชการอภิปรายกลุมยอย เพื่อให
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกลุมยอย (Small group discussion) เป็นวิธี
เรียนรูโดยการใชการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในสถานการณ์ที่ผูเรียนกับผูเรียน หรือ
ผูเรียนกับครู สนทนาโตตอบกันเพื่อแบงปันขอมูล ความคิด ความคิดเห็น หรือความรูสึก โดยทุกคนมีสวน
ร ว มในการเรี ย นรู อ ย า งเต็ ม ตั ว เปิ ด โอกาสให ผู เ รี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น และได ค น พบสิ่ ง ที่ ยั ง ไม รู
การอภิปรายเกิ ด ขึ้น เมื่อ กลุม มานั่ งสื่อ สารกั น ด ว ยการพู ด และการฟั ง ในเรื่ อ งที่ มี ค วามสนใจร ว มกั น
(ชนาธิป พรกุล. 2554: 152)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยที่ทําใหการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ประสบผลสําเร็จมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีขั้นตอนการแสวงหาวิธีการแกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัตจิ ริง มีลักษณะการดําเนินการเป็นวงจรตอเนื่อง ทําใหการดําเนินการฝึกคิดวิเคราะห์ของผูเรียนจาก
การใชส่ือและเทคนิคการตั้งคําถาม มีการปรับเปลี่ยนอย างมีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน
ทักษะการคิดวิเคราะห์อยางเป็นรูปธรรม และตอเนื่องจนเป็นนิสัยที่ติดตัวผูเรียนไปตลอด
จากเหตุผลความจําเป็นดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาครู ใหเป็นผูมี
ศักยภาพทางการคิด และสามารถนํา ไปปรับใชในการดํา เนิน ชีวิตใหเกิ ดประโยชน์ตอตนเองและสังคม
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โดยเฉพาะกั บ บทบาทที่ จ ะเป็ น ครู ซึ่ ง ต อ งทํ า หน า ที่ ใ นการพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ใ ห เ ป็ น ผู มี ค วามรู
ความสามารถและทักษะการคิดตอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึก ษาครู ในด านเนื้อหา ความสั มพั นธ์ และ
หลักการตลอดจนเกณฑ์ที่กําหนด
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมหิ ลังของนักศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

38

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1.กลุมเปูาหมาย เป็นนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2555
จํานวน 4 โปรแกรมวิ ชา ประกอบด วย การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ และสัง คมศึกษา
จํานวน237 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ซึ่งจําแนกเป็น 3 ดาน คือ 1) ดาน
เนื้อหา 2) ดานความสัมพันธ์ และ 3) ดานหลักการ
3. ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช คือ การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร (Action Research)
4. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาจําแนกไดดังนี้
4.1 ตัวแปรตน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ซึ่งจําแนกเป็น 3 ดาน
คือ 1) ดานเนื้อหา 2) ดานความสัมพันธ์ และ 3) ดานหลักการ
4.2 ตัวแปรตาม ผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู โดยแยกตามโปรแกรมวิชา และภูมิ
หลังของนักศึกษา
5. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาครู

ผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู โดยแยกตาม
โปรแกรมวิชา และภูมิหลังของนักศึกษา

การดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การวางแผน
(Planning :P)
ระยะที่ 2การปฏิบัตกิ าร
(Action : A)
ระยะที่ 3 การสังเกต
(Observation : O)

ระยะที่ 4 การสะทอนผล
(Reflection : R)

1. ประชุมวางแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
2. จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

1.นําแผนปฏิบตั ิการไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน
1.สังเกตการทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
2.ตรวจผลงานของนักศึกษา
3.รวบรวมปัญหา ขอมูลอื่นๆในการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา

1.นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต และใบงานมาวิเคราะห์
2.ประเมินขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกของนักศึกษา
3.ประชุมเพื่อสรุปผล ใหขอมูลยอนกลับเพื่อวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาใหดขี นึ้

สรุปผล
การพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปี ที่ 2 โดยพิจารณาจาก 1)ทักษะการคิด
วิเคราะห์ข องนั ก ศึกษาครู ใ นด า นเนื้อ หา ความสั ม พัน ธ์ แ ละหลัก การตลอดจนเกณฑ์ ที่กํา หนด
2) ประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาครู 3) ทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครู จําแนกตามภูมิหลังของนักศึกษา

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 5)ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ครูใน 4 โปรแกรมวิชา และ 6)ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู จําแนกตาม
สถานภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย

40

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร ซึ่งมีระยะดําเนินการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน ประกอบดวย 1) ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาครู 2)จัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเลือกเนื้อหาสื่อ เทคนิค ที่
นํามาในการใชพัฒนาการสรางใบงาน และคําเฉลย
ระยะที่ 2 การลงมือปฏิบัติ ประกอบดวย 1) นําแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1 ไปใชใน
ชั้นเรียนโดยการฝึก มีขั้นตอนดังนี้ 1. ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางที่นักศึกษาตองปฏิบัติในการฝึก
2. นําเสนอสื่อ ซึ่งอาจเป็น ขาว/บทความ หรือคลิปวีดีโอ ที่สอดคลองกั บเนื้อหา 3. นักศึกษาทําแบบฝึก
(ใบงาน) เป็นรายบุคคล 4. ฝึกทักษะการคิดเป็นกลุม 5. ตัวแทนกลุมนําเสนอคําตอบของกลุม 6. นักศึกษา
และผูสอน รวมกันสรุปคําตอบในแตละขอ และความรูที่ไดจากการฝึก ตลอดจนการเชื่อมโยงสูเนื้อหาใน
แตละโปรแกรมวิชา 2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัตกิ ารตามแผน
ระยะที่ 3 การสังเกต ประกอบดวย 1) สังเกตการทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษา 2) ตรวจผลงานนักศึกษา 3) รวบรวมปัญหาและขอมูลอื่นๆในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ระยะที่ 4 การสะทอนผล ประกอบดวย 1) นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต และใบงานมาวิเคราะห์
2) ประเมิน ข อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพจากแบบบั น ทึ ก 3) ประชุ ม เพื่อ สรุ ป ผล ให ข อ มู ล ยอ นกลั บ เพื่อ วางแผน
ปรับปรุงพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบฝึก (ใบงาน) จํานวน 8 ใบงาน 2) สื่อ ที่ใชประกอบ
ใบงานซึ่งจําแนกเป็น 2 แบบ คือ วีดิทัศน์ และขาว/บทความ และ 3) แบบบันทึกความเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอการฝึกคิดวิเคราะห์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ผูวิจัยรับผิดชอบ รวม 8 ครั้งๆ ละ 1 แบบฝึก

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณดวยการหาความถี่ คาเฉลี่ยรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห์
เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยตามลําดับไดดังนี้
1. นักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์ รอยละ 60 จํานวน 210 คน คิดเป็นรอยละ
88.40 และนักศึกษาครูทําคะแนนไมผานเกณฑ์รอยละ 60 จํานวน 27 คน คิดเป็นรอยละ 11.60 นักศึกษา
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โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รอยละ 78.83 รองลงมาเป็นโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย หมู 2 การศึกษาปฐมวัย 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 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดนักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ดานผานเกณฑ์รอยละ 60
2. สื่อประเภทคลิปวีดีทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมีคะแนนเฉลี่ ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความ
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง
3.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมศิลป -ภาษา ได
คะแนนเฉลี่ย การคิดวิ เคราะห์ สูงสุ ด รองลงมาเป็ นโปรแกรมวิ ทย์ -คณิต และโปรแกรมศิล ป -คํา นวณ
ตามลําดับ
3.2 ระดับการศึกษาของบิดา-มารดา นักศึกษาที่บิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่บิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์เทากัน
3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาที่ไดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.514.00 ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50,
2.01-2.50 และ 2.51-3.00 ตามลําดับ
นักศึกษามีความคิดเห็นตอประโยชน์ที่ไดจากการคิดวิเคราะห์ โดยสรุปดังนี้ ไดความรูหรือขอคิด
ที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคิดไดรอบคอบ และมีเหตุผลมากขึ้น ทําใหคิดอยางมีระบบ และมีขั้นตอน
คิดไดเร็วขึ้น รูจักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและคําตอบ รูจักวางแผนกอนลงมือทํา ไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับเพื่อน กลาแสดงความคิดเห็น คลิปวีดีทัศน์ทําใหไดแนวคิดหลายแงมุม ไดนําการคิดวิเคราะห์
มาใชในการทํางาน หรือเรียนวิชาอื่น ไดเรียนรูการทํางานเป็นทีม

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนีม้ ปี ระเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู เมื่อพิจารณาคะแนนการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาครู 4 โปรแกรมวิชา 5 หมูเรียน พบวาผานเกณฑ์การคิดวิเคราะห์รอยละ 60 จํานวน 210 คน
คิดเป็นรอยละ 88.40 และนักศึกษาครูที่ทําคะแนนไมผานเกณฑ์จํานวน 27 คน รอยละ 11.60 ทั้ งนี้เพราะ
การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ฝึกใหนักศึกษาวิเคราะห์บทเรียนดวยตนเอง หลังจากนั้นเนนการ
ทํางานเป็นทีมโดยแบงกลุม รวมกันวิเคราะห์ จึงเป็นการระดมสมอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหมีความรู
ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งตรงกั น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย สอดคล อ งกั บ กมลวรรณ จิ ต รจั ก ร (2549: 94) ที่ พ บว า
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นักเรียนที่ไดวเิ คราะห์เป็นกลุม ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ มีการอภิปราย และรวม
แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ของนักศึกษาครู เป็นรายสาขาวิ ชา พบวา
โปรแกรมวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด ร อ ยละ 78.83 ทั้ ง นี้เพราะทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์
มีความสัมพันธ์กับทักษะกระบวนการทางวิทยาสตร์ ซึ่ง รุงอรุณ เธียรประกอบ (2549:32) ไดสรุปวา การ
คิดวิเคราะห์เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิด จําแนก แยกแยะ ใหเหตุผล โดยนําเอาองค์ความรู
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช ใ นการคิ ด นอกจากนี้ เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2549:26-30) กล า วว า
นักวิเคราะห์ที่ดจี ะตองมีองค์ประกอบทั้ง 3 ไดแก การสังเกต สงสัย และการตั้งคําถาม และสอดคลองกับ
อรัญญา ประสารกลาง (2548: บทคัดยอ) พบวาความสัมพันธ์ระหวางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ข องนั ก ศึก ษาครู ในด านเนื้อ หา (สาระสํ า คัญ ) ความสั มพั น ธ์ และ
หลักการ พบวานักศึกษาครูที่รับการฝึกคิดวิเคราะห์ ทําคะแนนดานความสัมพันธ์ ไดสูงสุด รอยละ 76.31
รองลงมาเป็นการคิดวิเคราะห์ดานหลักการ รอยละ 75.20 และการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหา รอยละ 69.13
ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา นักศึกษาครูมีทักษะการคิดวิเคราะห์ดานความสัมพันธ์ไดดีกวาการคิด
วิเคราะห์หลักการ สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom.1956:201-207) ที่กลาววา การคิดวิเคราะห์เป็น
การคิ ด ที่ มีความสํ า คั ญ ที่สุ ด การที่ จะวิ เคราะห์ เชิง หลั ก การได ดี ต อ งมี ค วามรู ความสามารถ ในการ
วิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ด ดี เสี ย ก อ น เพราะผลจากความสามารถในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จะทําใหสามารถสรุปหลักการได ผลการเปรียบเทียบ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 4 โปรแกรมวิชา 5 หมูเรียนพบวา การคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหา โปรแกรม
ภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นรอยละ 76.35 ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดของ มาร์ซาโน (Masano.
2001:30) ที่ กลาวว า ทัก ษะการคิด วิเคราะห์เป็นทัก ษะการคิดระดั บสูงจํา เป็นที่ ผูเรียนจะตองมีทักษะ
พื้นฐานอื่นมาชวย ไดแก ทักษะการอาน การเขียน การฟัง ซึ่งนักศึกษาครู โปรแกรมภาษาอังกฤษ ไดถูกฝึก
ทักษะดานการอาน การเขียน การฟัง จึงทําคะแนนดานการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหาไดดี สอดคลองกับ
แนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546:26-30) ที่กลาววาคุณสมบัติที่เอื้อตอการคิดวิเคราะห์ ตอง
มีความสามารถในการตีความหมาย (Interpretation)ซึ่งมีความหมายวา การพยายามทําความเขาใจและให
เหตุผลในสิ่งที่เราตองการวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น ผูเรียนทางภาษาจะ
มีทักษะดานการตีความไดดี
สํ า หรั บ การคิ ด วิ เ คราะห์ ด า นความสั ม พั น ธ์ แ ละหลั ก การพบว า นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
วิทยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นรอยละ 79.87 และ 81.70 ตามลําดับ จะเห็นไดวากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ไมวาจะเป็นดานความสัมพันธ์หรือหลักการ สอดคลองกับแนวคิดกับระวิวรรณพงษ์พวงเพชร
(2552: 32) ที่สรุปวา การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว
หรือเหตุการณ์ตางๆออกเป็นสวนยอยๆ ทั้งในดานองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ หลักการ และใหเหตุผล
โดยนําเอาองค์ความรูทางวิทยาศาสตร์มาใชในการคิดเพื่อคนหาสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให หรือสภาพ
ความเป็นจริง
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นักศึกษาครูทําคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์รอยละ 60 ทั้งนี้ เป็นเพราะในการฝึก
การคิดวิเคราะห์ใหกับนักศึกษามีการใชส่ือประกอบ และสื่อแตละชนิดไดผานกระบวนการพิจ ารณาที่
เหมาะสมสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาที่ ส อนซึ่ ง เป็ น ตั ว กระตุ น ให ผู เ รี ย นสนใจสอดคล อ งกั บ เพ็ ญ ศรี อิ น ทร์
อุดมการณ์ (2552:บทคัดยอ) พบวาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือวิชาภาษาอังกฤษประกอบการ
ใชส่อื วีซีดีมีประสิทธิภาพเทากับ 79.03/80.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ที่กําหนดคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 62.17
ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 0.62 นักเรียนมีความคงทนความรูหลังเรียนไปแลว
2 สั ป ดาห์ ไ ด ร อ ยละ 97.2 ซึ่ ง คะแนนลดลงจากหลั ง เรี ย นสอดคล อ งกั บ สิ ท ธิ พ ล อาจอิ น ทร์ (2554:
บทคัดยอ) ไดพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห์กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
พบวาครูผูเขารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังการอบรมเทากับ 35.09 คิดเป็นรอยละ
77.98 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ที่กําหนดไวคือ รอยละ 70 นอกจากนี้การใชเทคนิคคําถาม 5W1H ชวยกระตุนให
นักศึกษาไดฝึกคิดอยางมีระบบ สอดคลองกับ ภัคชพัสว์ พันฤทธิ์คํา (2554: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์โดยใช เทคนิคการเรียน 5W1H พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
และในการสอนแตละครั้งมีใบงานและแบบฝึกใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติ ทําใหการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นเรื่อยๆ
จากการตรวจผลงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรเดช เหมือนสมาน (2551: บทคัดยอ) และวรเชรษฐ์
ชาเมืองกุล (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ พบวานักเรียนที่เรียนดวยชุดฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. สื่อประเภทคลิปวีดีทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความทั้งนี้เป็นเพราะสื่อประเภทวีดีทัศน์ มีทั้งภาพและเสียงสามารถดูไดทันที (วาสนา ชาวหา.
2533: 202) สามารถเขาถึงคนหมูมากไดพรอมกัน สะดวกและประหยัด มีความเป็นปัจจุบันทันดวนทําให
ผูเรียนสนใจมากกอใหเกิดการเรียนรูสูง และสามารถใหสอนหลักการ ความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ์ไดดี
ที่สุด (พินิตวัณโณ. 2524:11) ซึ่งสอดคลองกับสมิง จงกะสิกิจ (2538: บทคัดยอ) วสารักษ์ แกวจินดา
(2539: บทคัดยอ) วันวิไล เรืองแสง (2551: บทคัดย อ) การจัดการเรียนรูโดยใชส่ือวีดีทัศน์ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจาํ แนกตามภูมิหลัง
3.1 นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโปรแกรมศิ ล ป-ภาษา
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นโปรแกรมวิทย์ -คณิต และโปรแกรมศิลป -คํานวณ
ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะผู เ รี ย นทางศิ ล ป –ภาษาได ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ จ ากการอ า นและการแปล
ความหมายสอดคลองกับแนวคิดของ มาร์ซาโน (Mazano. 2001:30) ที่กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
ทักษะการคิดระดับสูง จําเป็นที่ผูเรียนจะตองมีทักษะพื้นฐานอื่นมาชวย ไดแก ทักษะการอาน การเขียน
การฟัง ซึ่งภูมิหลังของนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมศิลป–ภาษา ไดถูกฝึกทักษะดานการอาน การเขียน การฟัง
จึงทําคะแนนดานการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหาไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2546:26-30) ที่ ก ล า วว า คุ ณ สมบั ติ ที่ เ อื้ อ ต อ การคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ จะต อ งมี ค วามสามารถในการ
ตีความหมาย (Interpretation) ซึ่งมีความหมายวา การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลในสิ่งที่เรา
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ตองการวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น ผูเรียนทางภาษาจะมีทักษะดานการ
ตีความไดดี
3.2 ระดับการศึกษาของบิดา-มารดา นักศึกษาที่บิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุดรองลงมาเป็นนักศึกษาที่บิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
และสูงกวาระดับปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์เทากัน ทัง้ นี้เป็นเพราะระดับการศึกษาของ
ผูปกครองมีค วามสํ า คัญ ต อผลการเรี ยนของผู เรีย น เพราะการที่ ผู ปกครองมี ระดั บ การศึก ษาสูง จะมี
ความคุ น เคยกั บ วิ ธีก ารศึก ษา สามารถแนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นให ผู เรี ย นได ดี สอดคล อ งกั บ การวิ จั ย ของ
วราภรณ์ วิห คโต (2536:111-112) พบว า ระดั บการศึก ษาของผู ป กครองมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจากงานวิจัยของ กอนเซล (Gonzale. 1994:55) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่สงตอ
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จในสหรัฐอเมริกา พบวา ระดับการศึกษาของบิดามารดาเป็นองค์ประกอบที่สงผล
ตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จทางวิชาการ
3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาที่ไดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.514.00 ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50,
2.01-2.50 และ 2.51-3.00 ตามลําดับ เนื่องจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงมักเป็นบุคคลที่มี
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง สอดคลองกับ ละมัย วงคําแกว (2554: บทคัดยอ) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่มแี รงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์แตกตางกันหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ
ผังกราฟิกมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์แตกตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์สูงจะมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ปาน
กลางและต่ํา

ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก ศึก ษาครู ชั้ น ปี ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร เพื่อใหการนําผลการวิจัยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะที่ไดจากการ
วิจัยดังตอไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ควรมีการจัดลําดับความยากงายของใบความรู
2. ควรมีการจัดชวงเวลาใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรม
3. สื่อประเภทคลิป วิดีโอ เป็นสื่อที่กระตุนใหเด็กมีความสนใจและเกิดการคิดวิเคราะห์ไดดกี วาสือ่
ที่เป็นขอความ
4. ไมควรใชส่อื ประเภทเดียวกันซ้ํากันบอยครั้ง
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5. ควรทําการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ใหกับนัก ศึกษาในชวงเวลาที่ไมวิตกกังวลหรือชวงเวลา
ใกลสอบ
6. ควรเพิ่มเทคนิคที่หลากหลายในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
7. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์สําหรับครูประจําการ
8. ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การฝึ ก การคิ ด วิ เคราะห์ ใ ห กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการทําวิจัยหรือศึกษาเกี่ยวกับการฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาในโปรมแกรมวิชาอื่น ๆ
2. ควรมีการทําวิจัยหรือศึกษาเกี่ยวกับการฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาในระดับชัน้ อื่นๆ
3. ควรมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาตั้งแตชั้นปีที่ 1 ถึงชั้น
ปีที่ 5 ในโปรแกรมวิชาเดียวกัน
4. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการฝึกการคิดวิเคราะห์โดยใชส่อื ที่หลากหลาย
5. ควรมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
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การบริหารจัดการทางการเงินสาหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ
รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร
Financial Management for New Entrepreneurs
in Sakon Nakhon Province
ปิยะวดี ยอดนา 1

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในระยะเริ่ ม ต น สํ า หรั บ
ผูประกอบกิจการธุรกิจรายใหม ควรมีขนาดของโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมอยางไรจึงจะทําใหธุรกิจ
สามารถดําเนินตอไปได เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหแกผูประกอบการธุรกิจรายใหม ในการดํารงสภาพ
คลองทางการเงินสงผลใหธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน เป็นแนวทางในการสราง
เครือขายทางธุรกิจ และสามารถนํามาปฏิบัตไิ ดอยางเป็นรูปธรรมระหวางผูประกอบการรายใหมที่ตองการ
หาแหลงเงินทุน และสถาบันการเงินที่พรอมจะเป็นแหลงเงิ นทุนกลุมตัวอยาง ไดแก 1. ผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครจํานวน 308 ราย 2. กลุมสถาบัน
การเงินในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ์ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายรอยละ 51.3 และเพศหญิงรอยละ 48.7
เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา มีอายุระหวาง 31-40 ปี รอยละ 43.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
สวนใหญประกอบธุรกิจบริการ ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 1-5 ปี โดยมีพ้ืนฐานการทําธุรกิจมาจาก
ประสบการณ์ เงิน ลงทุน เริ่ มแรกสวนใหญแ ลว ต่ํา กว า 1,000,000 บาท แหล งเงิน ทุน มาจากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูในระดับ 5 % - 10 % ตอปี ในดานการดําเนินธุรกิจ
ส ว นมากขอคํ า ปรึ ก ษาจากประชาชนทั่ ว ไป รายได เ ฉลี่ ย ต อ ปี อยู ใ นช ว ง 50,001-1,000,000 บาท
กลุมลูกคาสวนใหญเป็นประชาชนทั่วไป และสื่อในการประชาสัมพันธ์สินคาใชใบปลิว และปูายโฆษณา
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการประกอบ
ธุรกิจ ตามรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการที่มีผลกระทบมากเป็นอันแรก ไดแก ความชัดเจนในการ
ตัง้ เปูาหมายของการดําเนินธุรกิจ ดานผูบริหารมีผลกระทบมาก ไดแก การมีวิสัยทัศน์ ดานการตลาดและ
1
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พัฒนาผลิตภัณฑ์มีผลกระทบมาก ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ ดานการบริหารจัดการ
ทางการเงิน มีผลกระทบมาก ไดแกความมั่นคงของรายได ดานคูแขง มีผลกระทบมาก ไดแก การคุกคาม
จากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง มีผลกระทบมาก ไดแก
ราคาน้ํามัน และปัญหาดานการเงินพบวา มีผลกระทบอยูในระดั บปานกลาง ไดแก การขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ดานปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจอนุมัตสิ ินเชื่อของสถาบันการเงิน มีผลกระทบมากที่สุด ไดแก
การปลอยสินเชื่อที่พิจารณาจากนโยบายขององค์กรเป็นหลัก

Abstract

50

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.

บทนา
ผูประกอบการรายใหมเป็นหนวยธุรกิจที่ชวยเสริมสรางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการ
สร า งงานและกระจายรายได ไ ปสู ช นบท ลดการย า ยถิ่ น ฐานของประชากร ความเจริ ญ มั่ น คงของ
ผูประกอบการ เป็นเครื่องชี้ใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจของประเทศในอนาคตได ปัจจุบันมี
ผูประกอบการเกิดขึ้นอยางมากมายจึงทําใหมีการแขงขันอยางรุนแรง การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให
ประสบความสําเร็จ และผูประกอบการที่จะอยูรอดไดนั้น จําเป็นตองพัฒนาธุรกิจของตน ตองเขาใจจุดแข็ง
และจุดออนของกิจการ ประสิทธิภาพการบริหาร การควบคุม การจัดการ ประสิทธิภาพการใชทรัพย์สิน
ในการหารายได คาใชจายการบริหาร เป็นตน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ด า นการพั ฒ นาประเทศ รั ฐ บาลมี น โยบายขยายฐานการผลิ ต ไปสู ส ว น
ภู มิ ภ าคมากยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารผลั ก ดั น ให เ กิ ด การสร า งธุ ร กิ จ ใหม เช น ด า นธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
การทอ งเที่ ยว การส งออก และการค าสง ค าปลี ก เพื่อ ผลั กดัน ให เกิ ดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศโดยการสรางผูประกอบการรายใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหมีคุณภาพ ยกระดับ
ความสามารถทางดานการผลิต การบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถใหมีประสิทธิภาพ
นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแขงขันกับตลาดโลกได ดังจะเห็นไดจากรัฐบาลไดมีการเพิ่ มเขต
สงเสริมการลงทุนไปสูภ าคใต ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จังหวัดสกลนครเป็นเขตพื้นที่จังหวัดหนึ่งที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (Zone - 3) โดยรัฐบาล
ตองการผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขยายฐานการลงทุนอยางตอเนื่อง สูระดับรากหญาของ
ประเทศ นอกจากนี้แลวจังหวัดสกลนครยังไดรับผลกระทบเชิงบวก จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการให
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคาในแถบอินโดจีน จากการสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่สองขึ้นที่
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเชื่อมตอเสนทางจากประเทศไทย สูประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทําใหธุรกิจการบริการและการทองเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
30% ในชวงไตรมาสที่ 1 ปี 2550 เนื่องจากเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดมุกดาหาร นอกจากธุรกิจทองเที่ยว
แลวยังมีธุรกิจสิ่งทอไดขยายตัวเพิ่มมากขึน้ เชนเดียวกัน
ในช ว งปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2549 จนถึ ง ช ว งไตรมาสที่ 2 ปี 2550 จั ง หวั ด สกลนครได รั บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อันเป็นผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น และความไมแนนอนทาง
การเมือง สงผลใหธุรกิจที่จัดตั้งใหมมีสถิติลดลง โดยมีผูมาขอจดทะเบียนโดยเฉลี่ยเพียง 27 รายเทานั้น
เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสที่ 1 ปี 2549 ซึ่งมีจํานวนถึง 45 รายและมีจํานวนธุรกิจที่ขอจดทะเบียนเลิกกิจการ
(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย์, 2549)
ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่สามารถเป็นตัวชีว้ ัดวาธุรกิจจะสามารถคงอยู เจริญเติ บโต หรือ
ลมเหลว ไดแกการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจรายใหม ซึ่งมีประสบการณ์
ยังไมเพียงพอในดานการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาหาวิธีการใช
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อนํามาซึ่งการบริหารจัด การทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชน์สูงสุดแกเจาของธุรกิจที่กําลังจัดตั้งใหมภายในจังหวัดสกลนคร โดยศึกษา
ถึงแนวทางที่จะทําใหธุรกิจรายใหมสามารถเตรียมความพรอมทางดานเงินทุน เพื่อหลีกหลีกเลี่ยงปัญหาใน
การเริ่มดําเนินกิจการ ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนของกิจการ
รายใหม และทําอยางไรที่กิจการเหลานี้จะสามารถปรับโครงสรางทางการเงินเพื่อใหเกิดความสมดุลตาม
ขนาดของธุรกิจ ลดปัญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบ
การรายใหมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการดําเนินธุรกิจที่สงผลตอความลมเหลวในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ
ปัญหาดานการเงิน และศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน
3. เพื่อศึกษาใหไดขอ มูล นําไปสูการวิเคราะห์ และหาขอสรุปวา การดําเนินธุรกิจในระยะเริ่มตนสําหรับ
ผูประกอบกิจการธุรกิจรายใหม ควรมีการบริการจัดการทางการเงินอยางไร จึงจะทําใหธุรกิจสามารถดําเนิน
ตอไปได
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ความมุ่งหมายในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจ การเตรี ยมการอยางไรในการ
จัดหาเงินทุน กลุมสถาบันการเงินมีขอกําหนด และขอจํากัดใดบางเกี่ยวกับการใหสินเชื่อแกกลุมผูประกอบ
ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการแกปัญหาสําหรับผูเริ่มประกอบธุรกิจรายใหมในจังหวัดสกลนคร

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้มุงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัดการทางการเงินที่สงผลกระทบ
ตอความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจสําหรับผูประกอบการรายใหม โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทางการเงิน สําหรับผูเริ่ม
ประกอบการธุรกิจรายใหมในเขตจังหวัดสกลนคร
2. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเริ่มดําเนินการในชวงระหวาง ปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีจํานวน 308 ราย
และกลุมสถาบันการเงิน จํานวน 5 ราย
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา แบงไดเป็น 2 ประเภท ประกอบดวยตัวแปรตน คือขอมูลสวนตัวของ
ผูประกอบการ และตัวแปรตาม ไดแก ปัจจัยที่ทําใหการดําเนินธุรกิจลมเหลว และบทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีสว นเกี่ยวของในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
4. พื้นที่ในการวิจัยครั้งนีศ้ กึ ษาเฉพาะผูประกอบการรายใหมในเขตจังหวัดสกลนคร
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัย ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551

กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวความคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวาอะไรคือปัญหาและอุปสรรคทางการเงินสําหรับผู
เริ่มทําธุรกิจ มีการเตรียมการอยางไรในการจัดหาเงินทุน และแหลงเงินทุนใดบางที่ใหการสนับสนุนกลุม
ธุรกิจเหลานี้ กลุมสถาบันการเงินมีขอจํากัดอะไรในการใหสินเชื่อ ขั้นตอไปของการศึกษา จะวิเคราะห์
ขอมูลทางการเงินจากทฤษฎี รายงานการวิจัย รายงานทางวิชาการ และเอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ศึกษาถึงแนวทางในการแกปัญหา โดยวิธีการประยุกต์จากทฤษฎีสูแนวทางการปฏิบัติ ในดานการกําหนด
ขนาดโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มตนทําธุรกิจ
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กรอบแนวคิดในรูปแบบผังจาลอง (Flowchart Model)

1. ตัวแปร

2. กระบวนการวิจัย

54

ตัวแปรตน : ขอมูลสวนตัวของผูประกอบการ
ตัวแปรตาม : ปัจจัยที่ทําใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว
: บทบาทของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีสว นเกี่ยวของในการสงเสริมการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

1. ศึกษา รวบรวมขอมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. แจกแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
3. รวมประชุม สัมมนา ดานนโยบายการใหสนิ เชื่อของสถาบัน
การเงิน
4. ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ มูล
5. สรุปผลและจัดทํารายงาน
แหลงความรู

3. ปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย

ผูประกอบ
การธุรกิจ

หนวยงานของ
รัฐและเอกชน

แหลงเงินทุน
ภายใน/ภายนอก
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ผูประกอบการธุรกิจทราบถึงปัญหา
การดําเนินธุรกิจ
4. ผลกระทบจากการวิจัย

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ทราบถึงปัญหาของผูประกอบการนําไปสู
การปรับนโยบายแผนการดําเนินงานของ
หนวยงาน

พัฒนาทองถิ่น

เครือขาย

ขยายตัวทางธุรกิจ
5. ผลลัพธ์ที่ไดจากการวิจัย

ผูประกอบการธุรกิจที่
มีความเขมแข็ง

พัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
เสถียรภาพทางการเงิน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมืองสกลนคร จํานวน 308 ราย กอตั้งธุรกิจชวงปี 2549 และ 2550
1.2 สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกิจการสาขา ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ราย
ผูใหขอ มูลในระดับผูบริหาร ไดแก ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ และพนักงานฝุายสินเชื่อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน
สําหรับผูประกอบการธุรกิจรายใหมในจังหวัดสกลนคร มี จํานวน 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอ
เมืองสกลนคร มี 3 ตอน
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ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการประกอบธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นปัญหาดานการเงิน ที่สงผลกระทบตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale)
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสําหรับสถาบันการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความคิดเห็น ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจอนุมัตสิ ินเชื่อ
เกณฑ์ในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ (ธานินทร์,
2550 : 77)
เกณฑ์ ก ารแปลความหมายเพื่ อ จั ด ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ค า ความเห็ น กํ า หนดเป็ น ช ว งคะแนน
ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
แปลความวา
มีความเห็นดวยมากที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในสวนที่เกี่ยวของ รายงานการศึกษารายงานวิจัยและสถิติ
ธุรกิจเกี่ยวของกับการคาภายในจังหวัดสกลนคร ขอมูลทางการคาการดําเนินธุรกิจจากหนวยงานราชการ
เชน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัดและสถาบันการเงินสถิติจังหวัด และขอมูลทาง
วิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษารายละเอียดของขอมูล ดานการบริหาร
จัดการทางการเงิน เขารวมโครงการสัมมนาเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกับการใหเครดิตแกธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม หลังจากนั้นไดออกแบบสอบถาม และไดแจกจายไปยัง ผูประกอบการ และสถาบัน
การเงินพรอมสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การดําเนินการวิเคราะห์ขอ มูล มีลําดับขั้นดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ มูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของกลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามใช
คารอยละ
4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจะใชวิธีหาคาเฉลี่ย ( ̅ ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 การวิเคราะห์ขอ มูลใชโปรแกรมทางสถิติ
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ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย พบวา ปัจ จัย ที่มี ผลกระทบต อความสํ าเร็จ หรื อความล มเหลวในการดํา เนิ นธุ รกิ จ
ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในอันดับแรกดังนี้ 1) ความชัดเจนในการตั้งเปูาหมายการดําเนินธุรกิจ
การมี วิสั ย ทั ศ น์ ข องผู บ ริ ห าร ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ในด า นการให บ ริ ก าร ความมั่ น คงของรา ยได
ภัยคุกคามจากคูแขงที่อยูในธุรกิจเดียวกัน ราคาน้ํามัน เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมากตอการดําเนินธุรกิจ
และอาจสงผลทําใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จหรือหากบริหารจัดการที่ไมดี อาจนําไปสูความ
ลมเหลวของธุรกิจได 2) ปัญหาดานการเงิน โดยเฉพาะปัญหาการขาดสภาพคลอง เป็นปัจจัยที่ผลกระทบ
อยูในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยที่สําคัญอันดับแรกที่กลุมสถาบันการเงินนํามาพิจารณาในการปลอยสินเชื่อ
แกกลุมผูประกอบการ ไดแก นโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งมีผลกระทบตอการตัดสินใจมาก
ที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นสําคัญที่ไดคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยที่พบนี้ผูวจิ ัยจะไดนํามาอภิปรายเพื่อสรุป
เป็นขอยุติ โดยนําเอาแนวคิดที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน ดังนี้
จากผลการวิจัยพบวา ปัจจัยที่สง ผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการทางการเงินนั้น ผูประกอบการจะตองมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี
มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1) มีความชัดเจนในการตั้งเปูาหมายการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญ
ของความสําเร็จ สอดคลองกับ เพ็ชรี (2546) ที่มีแนวคิดวา ผูบริหารการเงินจะต องมีเปูาหมายของธุรกิจ
ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนของการประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์แรกที่ตอ งกําหนดใหชัดเจน คือ จะประกอบ
ธุรกิจประเภทใด มีเปูาหมายการลงทุนอยางไร มีการวางแผนการเงินอยางรัดกุม 2) มีวิสัยทัศน์ที่กวางไกล
เป็นสวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ หากองค์กรใดมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน์กวางไกล สามารถ
นํ า พาองค์ ก รไปสู ค วามความสํ า เร็ จ ตามเปู า หมายที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง ในด า นผลกํ า ไรและภาพรวมของการ
เจริญเติบโตภายในองค์กร สอดคลองกับ จรัสผล (2538) ที่กลาววา ผูบริหารจะสามารถนําพาธุรกิจ
ใหประสบผลสําเร็จไดหรือไม สิ่งสําคัญอยูท ี่การมีสัยทัศน์ดา นการจัดการ และที่สําคัญที่สุดคือการจัดการ
ดานการเงิน เพราะเงินทุนที่ไดมาและใชไปนั้นคือรากแกวที่เปรียบเป็นเสนชีวิตของกิจการ เมื่อกิจการ
ประสบความสํ า เร็ จ แล ว สมควรจะพั ฒ นาไปอยา งไรเพื่อ ทํา กํ า ไรให ไ ด ม ากขึ้น และมี ค วามได เปรี ย บ
ในกิจการประเภทเดียวกัน 3) การใหบริการที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา สามารถสงผลตอความสําเร็จ
ขององค์กร มีระดับผลกระทบที่บงชี้วา Gronroos C. (1990) ความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความสําเร็จ
สรุปวาความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากผลตางระหวางความคาดหวังกอนรับบริการ (Expectation) และ
ผลที่ไดรับในการรับบริการ (Performance) โดยถาผลที่ไดรับมากกวาความคาดหวังของลูกคา (P > E)
ลูกคาจะรูสึกพึงพอใจ ยิ่งถา P มากกวา E เทาไร ความพึงพอใจของลูกคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเทานั้น ในทาง
กลับกัน หากความคาดหวังของลูกคามากกวาผลที่ลูกคาไดรับ (E > P) ลูกคาจะรูสึกไมพึงพอใจในบริการ
นั้นๆ 4) ความมั่นคงของรายไดเป็นปัจจัยที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึง เพื่อสามารถพยากรณ์ยอดขาย
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และการบริหารสินคาคงคลัง 5) คูแขงขันทางการคา เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต อการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ อัส (2555) ที่ใหขอคิดเกี่ย วเกี่ยวกับคูแขงทางธุรกิ จ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ดํา เนินธุ รกิ จ ผู ป ระกอบการที่ จ ะสามารถชนะคูแ ข ง ได จะตอ งหาคํา ตอบให ไ ด วา สิ น คา หรื อ บริ ก ารมี
จุดหมาย หรือจุดเดนอะไรที่ดีกวาสินคาอื่น หรือมีอ ะไรที่จูงใจใหกลุมเปูาหมายหรือลูกคาของคูแขง หันมา
ซื้อสินคาหรือบริการของเรา หากเราหาคําตอบไมได หมายถึงวาโอกาสจะขายสินคาหรือบริการของเรามัน
นอยมาก และโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จก็มีนอยเชนกัน 6) การควบคุมตนทุน ลดคาใชจาย
เพื่ อ รั บ กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะราคาน้ํ า มั น เช น การจั ด การระบบขนส ง ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดการใชพลังงาน หาพลังงานอื่นทดแทน สอดคลองกับ ธีรชัย (2550) ที่กลาว
วา ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางอันเป็นอุปสรรคปัญหาตอการดําเนินธุรกิจ และ
เป็นเหตุใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ตนทุนสวนหนึ่งที่สําคัญ คือ ตนทุนคาโสหุยโรงงาน เชน คาน้ํามัน คาน้ํา
คาไฟที่จะปรั บตัวขึ้นทุกวัน คูแขงขันมี มากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดั งนั้นผูประกอบการจึงตอ ง
พยายามลดตนทุนการผลิตตอหนวย เพื่อ ตองการผลกําไรมากขึ้น 7) มีการวางแผนทางการเงินที่ดี รัดกุม
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดสภาพคลอง โดยเริ่มจากการวางแผนทางการเงิน เพื่อใหรูวาแหลงเงินทุน
ควรจัดหาจากแหลงใดและนําไปใชจายอยางไร เพื่อใหเกิดสภาพคลองและเกิดกําไร การควบคุมการจัดหา
เงินทุนและการจัดสรรการใชจายเงินทุ นอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สวนการจัดการงาน
บัญชีเป็นการควบคุมทางการเงินอยางหนึ่งโดยมีการจดบันทึก จัดประเภทและจะชวยใหทราบถึงสถานะ
ของสภาพคลองทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจทางธุรกิจตางๆ ตอฐานะ
สภาพคลอง วาอยูในระดับทีด่ ีข้นึ หรือแยลงได โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต หรือกับกิจการอื่นๆ ที่อยู
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อหาแนวทางการจัดการและแกไขปัญหาที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจเริ่มตนหรือ
กําลั งประสบกับ ปัญหาสภาพคลอ งอยูในปั จจุ บัน นั่นคื อเงิ นสดของกิจ การมีร ะดับ นอยเกิ นไป และไม
พอเพียงตอความตองการใช ผูประกอบการจําเป็นจะตองหาเงินสดเพิ่มเติม ซึ่งอาจสามารถแกไขไดดวย
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธวัชชัย (2537) ในการดําเนินธุรกิจในชวงเริ่มตน
ที่กลาววาในการดําเนินธุรกิจชวงเริ่มตนอาจจะมีปัญหาดานทรัพ ยากรที่มีอยูอยางจํากัด เจาของธุรกิจ
จึงจําเป็นตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหธุรกิจอยูรอดและผานพนชวงนี้ไป และอีกประการหนึ่ง มีเจาของธุรกิจ
มากมายที่มีปัญหาในการบริหารจัดการทางการเงิน เชน ขอผิดพลาดในการใหความสําคัญดานเงินทุนผิด
เปูาหมาย ฝุายบริหารการเงินของธุรกิจวางเปูาหมายดานการเงินโดยไมสามารถรองรับและทันการณ์กับ
การเติบโตของธุรกิจจึงนําไปสูวิกฤตดานเงินทุนหมุนเวียน ทําใหธุรกิจขาดสภาพคลอง ดังนั้นผูบริหาร
การเงิ น จึ งตอ งพิ จ ารณาให ร อบคอบกั บ การใชจ า ยเงิ น อยา งละเอียดเพื่อ ให ประหยั ด เงิ นทุ น มากที่ สุ ด
โดยตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหธุรกิจมีรายไดเขามา การบริหารเงินทุนจึงตองมีการบริหารจัดการทางการเงิน
ที่ดี รูจักใชเงินทุนที่มีอยูอยางจํากัดทํางานเพื่อสรางผลกําไรอยางเต็มที่ โดยใหมีรายรับมากกวารายจาย
หาวิธีการตลาดที่ชวยใหกิ จการมีตนทุนต่ําแตมีประสิทธิภาพเชน ใชชองทางการขายทางโทรศัพท์หรือ
อิน เตอร์ เ น็ ต อาศั ย การกระจายข า วแบบปากต อ ปากของลู ก ค า หรื อ อาศั ย การประชาสั ม พั น ธ์ จ าก
สื่อมวลชน ใชแหลงเงินทุนไมตอ งเสียดอกเบีย้ ใหมากที่สุด เชนการซือ้ สินคาดวยเครดิต หรือการรับสวนลด
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เงิ น สด เป็ น ต น ขอสิ น เชื่ อ จากธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย
(SME Bank) เพื่อเพิ่มแหลงเงินทุน ควรศึกษาหาความรูดานการบริหารจัดการเงินทุนโดยสามารถเขารับ
การอบรมกับสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งจะใหการสนับสนุนความรูดาน
ตางๆอยางเต็มที่ หมั่นขอคําแนะนํากับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนดานเงินทุนที่ถูกตอง
สําหรับปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่ อแกผูประกอบการของธนาคารนั้น พบวา ขึ้นอยู
กับนโยบายในการปลอยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งธนาคารเองจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปลอยกู
ที่มีความเขมงวด ทําใหผูประกอบการรายยอย หรือธุรกิจที่กําลังอยูในชวงเริ่มตน ไมสามารถเสนองบ
การเงินยอนหลังได ธนาคารจึงปฏิเสธที่จะใหสินเชื่อ ทําใหผูประกอบการไมมีเงินทุนเพื่อนํามาใชในการ
ดําเนินธุรกิจ และอาจสงผลกระทบถึงขั้นลมละลายหรือปิดกิจการลงได
จากการวิจัยไดขอสรุปวา การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการเริ่มธุรกิจใหม เจาของ
ธุรกิจจะตองทําธุรกิจที่ตนเองถนัดมากที่สุด ชอบที่สุด หรือที่มีประสบการณ์มากที่สุดเทานั้น จึงจะเป็น
ธุรกิจที่เหมาะกับตัวเรา และชวยใหเรามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวา อัส (2555) ไดแนะแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนไวหลายประเด็นโดยเฉพาะการบริหารจัดการทาง
การเงินของธุรกิจ ตองระวังควบคุมตนเองไมใชจายเงินนอกระบบหรือการใชจายทางดานอื่นที่ไมเกี่ยวกับ
ธุรกิจ จนเกิดเป็นปัญหา นอกจากนี้ผูประกอบการควรรักษา ปรับปรุงคุณภาพของสินคา การใหบริการ
ลูกคา การทบทวนธุรกิจและปัญหาอยูต ลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงปัจจัยหลายอยาง ไมวาจะเป็นรูปแบบของ
การดําเนินธุ รกิจ งบประมาณ การตลาด การจัดการดานการเงิน โดยเฉพาะการจัดการดานการเงิ น
เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุด และเป็นดัชนีที่บงชี้ใหเห็นถึงผลสําเร็จของธุกิจ ทั้งนี้ผูประกอบการจึงจําเป็นตองมี
การวางแผนการจัดการดานการเงินอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ทําไวลวงหนากอนเริ่มตนทําธุรกิจ
ชวยใหสามารถคาดการณ์ยอดขาย กําไร และตองใชเงินลงทุนเทาไรจนกวาธุรกิจจะอยูรอดและมั่นคง ใน
สวนของสถาบันการเงินที่ปลอยกู ควรปรับนโยบายดานสินเชื่อใหมีความยืดหยุน เชน การลดกฎระเบียบ
ที่เขมงวดเกินไป เพื่อใหผูประกอบการสามารถกูเงินได
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจรายใหม ในเขต
จังหวัดสกลนคร เพื่อใหเกิดผลที่ดียิ่งขึน้ ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัย ดังนี้
1) การศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ภาวะผูนําที่สงผลตอความสําเร็จขององค์กร
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจานวนสามหลักและสี่หลัก
กับจานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 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 เอี่ยมพันธ์ 2

บทคัดย่อ
บทความนี้ไดประยุกต์ใชจํานวนเศษเหลือเพื่อศึกษาและหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจํานวนสาม
หลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 สําหรับใชเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
คํานวณและแสดงใหเห็นถึงความสวยงามของการพิสูจน์และรูปแบบทั่วไปของผลคูณนี้ดวยรูปแบบทั่วไปของผล
คูณที่ไดจากการพิสูจน์จะขึน้ อยูก ับจํานวนสามหลักและสี่หลัก และจํานวนหลักของจํานวนหลายหลักที่ทุกหลัก
เป็นเลข 1 พรอมทั้งเสนอแนวทางการขยายการศึกษาของบทความนี้ดว ย
คาสาคัญ : จํานวนสามหลักและสี่หลัก จํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 จํานวนเศษเหลือ

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

1
2

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทนา
หากเราจะคํ านวณหาผลคู ณของจํ า นวนสามหลัก และสี่ หลั ก กับ จํ านวนหลายหลัก ที่ ทุก หลั ก
เป็นเลข 1 นั้นถึงแมวาจะไมใชเรื่องที่ยากเกินไปแตก็คงไมสะดวกนักถาเราไมมีเครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์
หรือสูตรลัดบางอยางเป็นเครื่องมือชวยสําหรับการคํานวณหาผลคูณนี้ ยิ่งถาจํานวนหลายหลักที่ทุกหลัก
เป็นเลข 1 มีจํานวนหลักมากๆ เครื่องคิดเลขบางเครื่องก็อาจจะคํานวณคาไมได ฉะนั้นหากเราสามารถหา
สูตรสําหรับการคํานวณหาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1
ไดก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นสําหรับการคํานวณหาผลคูณนี้นั่นเอง การศึกษาและการหา
รูปแบบทั่วไปของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ ทุกหลักเป็นเลข 1 ได
แนวความคิดมาจากบทความเรื่อง ความสวยงามวางนัยทั่วไป : การยกกําลังสองของจํานวนที่ทุกหลักเป็น
เลข 1 (อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2554: 29-35) ที่ไดแสดงถึงการศึกษาและการหารูปแบบทั่วไปของผลการยก
กําลังสองของจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 โดยไดพบวาผลการยกกําลังสองนี้สามารถเขียนอยูใน
รูปแบบทั่วไปที่แนนอนได ดังนี้
ทฤษฎีบท 1 (อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2554: 29-35) กําหนดให n เป็นจํานวนเต็มบวก โดยที่ n  q r เมื่อ
q และ r เป็นจํานวนเต็ม ซึ่ง 0  r  10 จะไดวา
62

(1[ n] )2  1[ n] 1[ n]  1239 1 0 11 q (r 1) q (r ) q (r 1)  11109321

ซึ่งนับไดวาเป็นการเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นสําหรับการคํานวณหาผลการยกกําลังสองนี้ หากเราศึกษา
การพิสูจน์อยางละเอียดจนกระทั่งเขาใจทฤษฎีบท จะเห็นไดวานั่นคือความสวยงามของคณิ ตศาสตร์ในอีก
รูปแบบหนึ่งดวย
ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจํานวนสามหลัก
และสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 โดยอาศัยจํานวนที่ถูกนิยามใน (I) เป็นเครื่องมือสําคัญ
สําหรับการสรางเลขโดด ซึ่งหากรูปแบบทั่วไปของผลคูณนี้หาไดจริงก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นใน
การคํานวณหาผลคูณนั่นเอง ยิ่งไปกวานั้น การพิสูจน์และทฤษฎีบทที่ไดรับก็จะเป็นการแสดงถึงความ
สวยงามของคณิตศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งเชนกัน
หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เป็นทฤษฎีบทที่สําคัญอยางมากสําหรับการศึกษาของบทความนี้
ซึ่งกลาวไว ดังนี้
ทฤษฎีบท 2 หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (The Principle of Mathematical Induction) (Clark. 2002)
กํา หนดให P(n) แทนข อ ความเกี่ ย วกับ จํ า นวนเต็ ม บวก n และกํ า หนดให n0 เป็น จํ า นวนเต็ ม บวก
ซึ่งสอดคลองกับขอความตอไปนี้
1. P(n0 ) เป็นจริง
2. ถา P(k ) เป็นจริง แลว P(k  1) เป็นจริง สําหรับจํานวนเต็มบวก k  n0
สรุปไดวา P(n) เป็นจริง สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  n0
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ตอ ไปจะแนะนํ า ให รูจั ก กั บ จํ า นวนเศษเหลื อ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การศึก ษาของ
บทความนี้ โดยดูการประยุกต์ใชจํานวนเศษเหลือเพิ่มเติมไดจาก (อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ . 2554: 29-35) และ
(อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2555)
จากอัยเรศ เอี่ยมพันธ์ (2554: 29-35) และ ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ (2555)
กํ า หนดให a เป็ น จํ า นวนเต็ ม ใด ๆ และ b  10 จะได ว า มี ผ ลหาร q และเศษเหลื อ r ซึ่ ง
a  10  q  r และ 0  r  10 นั่นคือ r เป็นจํานวนหนึ่งหลักหรือเลขโดดนั่นเอง นิยามจํานวนสําหรับ
จํานวนเต็ม a โดย
(I)
a : q r
เชน
0  00

10  1 0

20  2 0

100 

10

0

250 

25

1  01

11  11

21  21

101 

10

1

251 

25

2  02

12  1 2

22  2 2

102 

10

2

252 

25

2

9  09

19  1 9

29  2 9

109 

10

9

259 

25

9

0
1

และ

63

0 

0

0

10 

1

0

20 

2

0

100 

10

0

250 

25

0

1 

1

9

11 

2

9

21 

3

9

101 

11

9

251 

26

9

2 

1

8

12 

2

8

22 

3

8

102 

11

8

252 

26

8

9 

1

1

19 

2

1

29 

3

1

109 

11

1

259 

26

1

ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ (2555) ไดนิยามเซตของจํานวนใน (I) ดังบทนิยามตอไปนี้
บทนิยาม 1 (ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์. 2555) กําหนดให Z R แทนเซตของจํานวนใน (I)
ทั้งหมด นั่นคือ
Z R  { q r | q  Z และ 0  r  10}
และเราจะเรียกสมาชิกของ Z R วา จานวนเศษเหลือ (remainder number)
กอนที่จะกลา วถึง ทฤษฎีบทหลัก ในหั วขอ ตอไป และนํ าทฤษฎีบ ทไปประยุกต์ ใช เพื่อ ใหเขาใจ
ผลลัพธ์จากทฤษฎีบทไดงา ยขึน้ จะแนะนําการแปลงจํานวนเศษเหลือกลับเป็นเลขฐานสิบที่ทุกคนคุนเคย
เพื่อความสะดวก เราเขียนจํานวนเศษเหลือ 0 r ดวย r สําหรับทุกจํานวนเต็ม 0  r  10
และเพื่อใหเขาใจในผลลัพธ์ของการประยุกต์ใชทฤษฎีบทจากบทความนี้ จะแนะนําการแปลงจํานวนเศษ
เหลือที่ไดจาก (I) กลับเป็นเลขฐานสิบปกติ ซึ่งทําไดโดยการบวกทแยงจากเศษเหลือตัวขวากับผลหาร
ตัวซายและสําหรับจํานวนในหลักหนวยใหดึงเศษลงมาไดเลย เพื่อใหเขาใจไดงายจะขอยกตัวอยางการ
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แปลงจํานวน 457 25 81 4 35 708 ที่ไดจากการเรียงกันของจํานวนเศษเหลือกลับเป็นเลขฐานสิบ ดังนี้
457 25 8 1 4 35 708 






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

หัว ขอ ตอ ไปจะแสดงถึง ผลการศึกษาหลัก ของบทความนี้ ซึ่ง ประกอบดว ยข อสั งเกตที่เราพบ
ความสัมพันธ์ของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหาหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 จนนําเรา
ไปสูการศึกษาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 อีกทั้งยังให
ตัวอยางที่ไดประยุกต์ใชผลการศึกษาดวย และเพื่อความสะดวกสําหรับการเขียน เราเขียนแทนจํานวนของ
จํานวนเต็ม m ของจํานวน mmm m ดวยสัญลักษณ์ #(m)
#( m )

64

บทนิ ย ามต อ ไปนี้มี ค วามสํ า คั ญ อยา งมากสํ า หรั บ การศึ ก ษาจํ า นวนสามหลั ก และสี่ ห ลั ก ของ
บทความนี้
บทนิยาม 2 สําหรับทุกจํานวนนับ p, q, s และ r ซึ่ง 0  p, q, s, r  9 นิยาม
qpsr  q p s r

(II)

เชน 1234  1 2 3 4 และ 789  0 7 8 9 เป็นตน

ผลการศึกษาหลัก
จากการสังเกตผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1
และมีจํานวนหลักมากกวาหรือเทากับสอง ทําใหเราพบความสัมพันธ์บางอยางระหวางจํานวนสามหลัก
และสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ไดดังตอไปนี้
(III)
1
01
01
01
0

4
04
04
04
0

111
01 111
01 1111
01 11111
0

4 11
8 4  111
8 4  1111
8 4  11111
8

10111
101111
1011111
10111111






1111
11211
112211
1122211











(IV)





484 11
484 111
484 1111
484 11111






5324
53724
537724
5377724

1111
01 01 0 2 01 01
0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 01
0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 01
0 0 0 0






4048484
0 4 0 4 88 8 4 8 4
0 4 0 4 88888 4 8 4
0 4 0 4 8888888 4 8 4
0
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(V)
5
45
45
45
4

9
99
99
99
9

7 11
6 7  111
6 7  1111
6 7  11111






9 11
9 9  111
9 9  1111
9 9  11111






6

9

4567 11
4567 111
4567 1111
4567 11111






50237
506937
5073937
50743937






(VI)
9999 11
9999 111
9999 1111
9999 11111






109989
1109889
11108889
111098889






5 4567 67
4 5 4 5 11 2 6 7 6 7
4 5 4 5 11 2 11 2 6 7 6 7
4 5 4 5 11 2 11 2 11 2 6 7 6 7
4

9 99 99 99
9 9 9 9 19 8 9 9 9 9
9 9 9 9 19 8 19 8 9 9 9 9
9 9 9 9 19 8 19 8 19 8 9 9 9 9
9

จาก (III), (IV), (V) และ (VI) เราพบวาถานําจํานวนสามหลักและสี่หลักมาแปลงเป็นจํานวนเศษ
เหลือ q p s r ตามบทนิยาม 2 แลวผลคูณของจํานวนนี้กับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 จะเป็น
จํานวนที่เลขสองหลักแรกเป็นจํานวนเศษเหลือ s r , เลขสองหลักสุดทายเป็นจํานวนเศษเหลือ q p และ
เลขหลักที่เหลือเป็นผลบวกของจํานวนเศษเหลือ q p กับ s r ซึ่งมีจํานวนหลักนอยกวาจํานวนหลักของ
จํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 อยูสองหลัก
จากขอสังเกตขางตน ทําใหเราสนใจที่จะศึกษาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวน
หลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 โดยสรุปเป็นขอสงสัยไดดังตอไปนี้
1. เราสามารถเขียนรูปแบบทั่วไปที่แนนอนของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวน
หลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 ที่มีจํานวนมากกวาหาหลักไดหรือไม
2. หากเราสามารถเขียนรูปแบบที่ทั่วไปที่แนนอนของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับ
จํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 ที่มีจํานวนมากกวาหาหลักได แลวรูปแบบทั่วไปที่แนนอนมีลักษณะ
เหมือนกับขอสังเกตที่เราพบหรือไม
การแปลงจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนเศษเหลือนั้นจะสังเกตเห็นวาทําไดงาย แตหากจะแปลง
จํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเศษเหลือนั้นทําไดไมงา ยนัก ดังนั้นบทตั้ง 5 (ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอี่ยม
พันธ์. 2555) มีประโยชน์อยางมากสําหรับการแปลงจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเศษเหลือ โดยไดแสดงใหเห็น
ถึงลักษณะของจํานวนเศษเหลือของจํานวนเต็มลบด วย มากกวานั้นยังไดนิยามการดําเนินการทวิภาค
(binary operation) บน Z R โดย
 q t (r  s ) ; 0  r  s  9

r
(
s

q
t
 ( q t )b a ; r  s  10, r  s  b a

สําหรับทุก q r,t s  Z R
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บทตั้ง 1 สําหรับทุก q p,s r  Z R จะไดวา q p ( s r  (q  s  b)a เมื่อ p  r  b a สําหรับบาง
b Z และ 0  a  9
การพิสูจน์ กําหนดให p  r  b a สําหรับบาง b Z และ 0  a  9 จะไดวา
q

p(

s

r






( p  r)
(q  s)( p  r )
(q  s ) b a
( q  s  b) a
(qs)

บทตั้ง 2 สําหรับทุก q p,s r  Z R เมื่อ q, s N จะไดวา qpsr  q p q p  q p q p( q p ( s r )
การพิสูจน์ กําหนดให r  p  b a สําหรับบางจํานวนนับ b และ a ซึ่ง 0  a  9 จะไดวา
qpsr  q p q p 







66

qpsr  q ( p  q ) p
q ( p  q )( s  p  q )(r  p )
q ( p  q )( s  p  q ) b a
q ( p  q )( s  p  q  b)a
q ( p  q )( p  q  s  b)a
q p q p ( q  s b ) a
q p q p( q p ( s r )

ทฤษฎีบท 3 กําหนดให q, p, s และ r เป็นจํานวนนับ โดยที่ qpsr  q p s r จะไดวา
q

p s r 111 1  q p q p ( q p (

s

r )( q p (

#(1)  n

s

r )( q p (

#( q p (

r)

(q p(

r)

(q p(

s

s

r) s r s r

(VII)

s r )n2

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  2
การพิสูจน์ กําหนดให P(n) แทนขอความ
q

p s r 111 1  q p q p ( q p (

s

r )( q p (

#(1)  n

s

r )( q p (

#( q p (

s

s

r) s r s r

s r )n2

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  2 พิจารณา
q

p s r 11  q p s r  (10  1)
 qpsr  (10  1)
 qpsr 0  qpsr
 q( p  q)( s  p )(r  s )r
 q pq psr sr

ฉะนั้น P(2) เป็นจริง สมมติวา P(k ) เป็นจริง สําหรับจํานวนเต็มบวก k  2 นั่นคือ
q

p s r 111 1  q p q p ( q p (
#(1)  k

s

r )( q p (

s

r )( q p (

#( q p (

s

r)

(q p(

s

r) s r s r

s r )k 2

เราจะแสดงวา P(k  1) เป็นจริง พิจารณา
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q

p s r 111 1
#(1)  k 1

 q p s r  (1000

0  111 1)
#(1)  k

#(0)  k

 ( q p s r 1000

0)  ( q p s r 111 1)
#(1)  k

#(0)  k

 (qpsr 1000

0)  q p q p ( q p (

s

r )( q p (

#(0)  k

 (qpsr 000

r )( q p (

#( q p (

0)  q p q p ( q p (

r )( q p (

s

s

#(0)  k

 q pq p(q p(

s

s

r )( q p (

s

r )( q p (

#( q p (

s

r)

(q p(

r)

(q p(

s

r) s r s r

s r )k 2

r )( q p (

#( q p (

s

s

r)

(q p(

s

r) s r s r

s r )k 2

s

r) s r s r

s r )  k 1

ฉะนั้น P(k  1) เป็นจริง ดังนัน้ โดยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ จะไดวา
q

p s r 111 1  q p q p ( q p (

s

r )( q p (

#(1)  n

s

r )( q p (

#( q p (

s

r)

(q p(

s

r) s r s r

s r )n2

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก k  2
ตอไปเราจะใหตัวอยางของการหาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลัก
ที่ทุกหลักเป็นเลข 1 โดยใชผลจากทฤษฎีบท 3 พรอมทั้งตรวจคําตอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง 1 จงหาคาของ 603 111 1
#(1) 52

วิธีทา โดยทฤษฎีบท 3 จะไดวา
603 111 1 

0

6 0 3 111 1

#(1) 52

#(1) 52



0

606(06 (

0

3)( 0 6 (

0

3)( 0 6 (

#( 0 6(



0

606 090909
#( 0 9) 50

 66999
#(9) 50
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ตรวจคาตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1: ผลคูณ 603 111 1

68

#(1) 52

ตัวอย่าง 2 จงหาคาของ 4567 111 1
#(1)  63

วิธีทา โดยทฤษฎีบท 3 จะไดวา
4567 111 1
#(1)  63

 4 5 6 7 111 1
#(1)  63

 4 5 4 5( 4 5 (

6

7)( 4 5 (

6

7)( 4 5 (

#( 4 5(

6

7)

( 45 (

6

7) 6 7 6 7

6 7)  63 2  61

 4 5 4 5((4  6)(5  7))((4  6)(5  7))((4  6)(5  7))

((4  6)(5  7)) 6 7 6 7

#((4  6)(5  7))  63 2  61

 4 5 4 5( 11 2)( 11 2)( 11 2)

( 11 2) 6 7 6 7

#( 11 2)  63 2  61

 507 444

43937

#(4) 59
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ตรวจคาตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2: ผลคูณ 4567 111 1

69

#(1)  63

ตัวอย่าง 3 จงหาคาของ 9999 111 1
#(1) 57

วิธีทา โดยทฤษฎีบท 3 จะไดวา
9999  111 1
#(1) 57

 9 9 9 9 111 1
#(1) 57

 9999 ( 99 (

9

9)( 9 9 (

9

9)( 9 9 (

#( 9 9(

9

9)

( 99 (

9

9) 9 9 9 9

9 9)  57  2  55

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

 9 9 9 9 ( 19 8)( 19 8)( 19 8)

( 19 8) 9 9 9 9

#( 19 8) 57  2 55

 1110999

98889

#(9) 53
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ตรวจคาตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3: ผลคูณ 9999 111 1

70

#(1) 57

จากทฤษฎีบท 3 จะไดบทแทรก 1 ทันที ดังนี้
บทแทรก 1 กําหนดให q, p, s, r เป็นจํานวนนับ โดยที่ qpsr  q p s r จะไดวา
q

p s r  ttt

t  t  q pq p(q p(

s

#( t )  n

r )( q p (

s

r )( q p (

#( q p (

s

r)

(q p (

s

r) s r s r

(VIII)

s r )n2

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก t และ k  2

บทสรุป
จากขอสงสัยของเราจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ขอสังเกตเป็นรูปแบบทั่วไปที่แนนอนไดของผลคูณ
ของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 โดยอาศัยหลักการอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์และจํานวนเศษเหลือเป็นเครื่องมือสําคัญในการพิสูจน์ ทําใหเราสามารถตอบขอสงสัยทั้ง
สองขอขางตนของเราได ดังนี้
1. เราสามารถเขียนรูปแบบทั่วไปที่แนนอนของผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวน
หลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 ไดตามทฤษฎีบท 3 และสรุปเป็นสูตรสําหรับทุกจํานวนนับ q, p, s และ
r โดยที่ qpsr  q p s r ไดดังนี้
q

p s r 111 1  q p q p ( q p (
#(1)  n

s

r )( q p (

s

r )( q p (

#( q p (

s

r)

(q p(

s

r) s r s r

s r )n2

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  2
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2. รูปแบบทั่วไปที่แนนอนตามทฤษฎีบท 3 นั้นมีลักษณะเหมือนกับขอสังเกตที่เราพบดังนั้น
การคํานวณหาผลคูณของจํานวนสามหลักและสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 ดวยสูตร
จากบทความนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสะดวกมากขึน้ นั่นเอง
จากบทความนี้ แ ละบทความอื่ น ๆ ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง ผู อ า นจะสั ง เกตเห็ น ว า จํ า นวนเศษเหลื อ
มีประโยชน์อยางมากสําหรับการศึกษาลักษณะทางพีชคณิตตาง ๆ ของจํานวนเต็ม ฉะนั้นผูอานสามารถที่
จะเริ่มขยายผลการศึกษาของบทความนี้ โดยศึกษาและหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจํานวนมากกวาสี่
หลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 กอนไดโดยอาศัยจํานวนที่ถูกนิยามใน (I) และแนวทางการ
พิสูจน์จากบทความนี้ เชนจากขอสังเกตผลคูณของจํานวนหาหลักกับจํานวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1
เราพบความสัมพันธ์ที่นาสนใจ ดังนี้
3 4 5 11
12 3 4 5  111
12 3 4 5  1111
12 3 4 5  11111
12

 12345 11
 12345 111
 12345 1111
 12345 11111

 135795
 1370295
 13715295
 137165295






312 3 4 5 4 5
12 3 12 3 16 8 4 5 4 5
12 312 316 8 16 8 4 5 4 5
12

12

312 316 8 16 8 16 8 4 5 4 5

จากขอสังเกตขางตนและการศึกษาในทํานองเดียวกับบทความนี้ ผูเขียนคาดวานาจะไดรูปแบบ
ทั่วไปที่แนนอนและยังคงความสวยงามของการพิสูจน์และทฤษฎีบทที่จะไดรับเชนกัน ยิ่งไปกวานั้น ยังเป็น
การเพิ่มความสะดวกใหมากขึ้นในการคํานวณหาผลคูณของจํานวนมากกวาสี่หลักกับจํานวนหลายหลักที่
ทุกหลักเป็นเลข 1 อีกดวย
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การพัฒนาตนเอง สาคัญอย่างไรในชีวติ และการทางาน
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
ซึ่งอาจจะมีทั้งในกรณีที่กระทําดวยตนเองหรือไดรับการสนับสนุนจากองค์กรดวย วงจรการพัฒนาตนเอง
ประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 วงจรการพัฒนาเริ่มดวยสิ่งที่ทําใหเกิดความวิตกกังวลอยางแทจ ริง ขั้นที่ 2
การใชความคิดเกี่ยวกับปัญหา ขั้นที่ 3 แนวทางการพัฒนา และขั้นที่ 4 การนําแนวทางการพัฒนามาปฏิบัติ
จะเห็นไดวา มนุษย์ทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มีคุณคาในตนเอง มีความสามารถที่จะเป็นผูนําตนเองได
มีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพเป็นจริงตรงกับที่ Roger ไดอธิบาย Self 3 Self คือ Ideal Self
เป็นตัวตนที่อยากจะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนที่รับรูวาตนเป็น ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกับความเป็น
จริงก็ได และ Real Self ตัวตนที่เป็นจริง ซึ่ง Roger กลาววา การที่บุคคลไมสามารถเขาใจตนเองได มีปม
ดอยรูสึกวาตนเองไรคุณคา สูคนอื่นไมได หรือยังไมสามารถพัฒนาไปถึง Self-Actualization ไดนั้นเป็นเพราะวา
การรับรู Self ทั้ง 3 ของเขานั้นไมสอดคลองกันนั่นเอง
คาสาคัญ 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

บทนา

74

การพัฒนาตนเองประกอบดวยคํา 2 คํา คือ “การพัฒนา” (Development) หมายถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น และคําวา “ตน” (Self) หมายถึงบุคคล ดังนั้นการพัฒนาตนเอง
จึงหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนั้นใหดีข้นึ มีความเจริญกาวหนา โดยมีผูใหความหมายของ
การพัฒนาตนเองไวดังนี้
Boydell (1985) กลาววา การพัฒนาตนเองคือความพยายามทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง
ซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสวนตัว มีความสามารถใหมๆ มีความคิดเห็นแตกตางไปจากเดิมมีความรูสึก
ใหมเกิดขึ้น ทําใหรูสกึ วาเป็นคนดีข้นึ
Swansburg (1968) ไดกลาวถึงการพัฒนาตนเองวา หมายถึง การศึกษาของบุคคลเพื่อตองการ
พัฒนาตนเองใหมคี วามรู เพื่อปรับปรุงตนใหกา วหนาทางวิชาการ และสนองความอยากรูอยากเห็นของตน
การพัฒนาตนเองเป็นการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง สามารถปรับปรุงแกไขตนเองใหเจริญงอกงาม
ทั้งดานประสิทธิภาพในการทํางานดานปัญญา และคุณภาพ ดวยการทํางานหรือดํารงชีวติ อยางมีจุดหมาย
Megginson และ Pedler (1992) กลาววา การพัฒนาตนเองเป็นการที่ผูเรียนรูไดตัดสินใจดวย
ตนเองในการเลือกวาจะเรียนอะไร เรียนเมื่อไร และจะเรียนอยางไรเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู
และความสามารถในการทํ า งานซึ่ง การเลื อกการพั ฒ นาตนเองยอ มสง ผลตอ การปฏิบัติ ง านในความ
รับผิดชอบของตนเองดวย
สําหรับการพัฒนาตนเองของครูหรือการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้น มีผูใหความหมายไว ดังนี้
Guff (1975) กลาววา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น มุงที่การพัฒนาความกาวหนา
ของบุคลากรในดานความรูทักษะ การรับรู และเทคนิคตางๆ ในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริม
ความสัมพันธ์กับนักเรียนนักศึกษาและเพื่อนรวมงาน ครูอาจารย์จึงมีความจําเป็นที่จะตองปรับปรุง
สมรรถภาพในการทํ า งานการถ ายทอดความรู เพิ่ม ความสนใจและความสามารถประจํ า ตั ว
โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอน เพื่อชวยพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของตน
Duffy & Mullally (1978) กลาววา การพัฒนาครูอาจารย์เป็นกระบวนการพัฒนาความกาวหนาใน
ดานวิชาชีพของอาจารย์ และการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
จากนิยามที่ไดกลาวมานี้สามารถสรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การกระทําที่เสริมสราง
ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตางๆ ใหแกตนเอง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ ซึ่งอาจจะมีทั้งในกรณีที่กระทําดวยตนเองหรือ
ไดรับการสนับสนุนจากองค์กรดวย
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพัฒนาคน เป็นสิ่งสําคัญที่ชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเอง
ประสบความสําเร็จ Boydell (1985) มีแนวคิดวา การพัฒนาตนเองเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สวนบุคคล ความสามารถและความรูสึกใหมๆ ที่เกิดขึ้น มีความคิดเห็นแตกตางไปจากเดิม ซึ่งสิ่งเหลานี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาดวยตนเอง และไดเสนอวงจรการพัฒนาตนเองไวดังภาพ

1.ความวิตกกังวล
อย่างแท้จริง

4.นาวิธีการใหม่
ไปทดลองกระทา

2.การสังเกต การคิด
ไตร่ตรอง

3.การคิดใหม่ / ตั้งใจใหม่
วิธีการใหม่
ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาตนเองของ Boydell (1985)
ขั้นที่ 1 วงจรการพัฒนาเริ่มดวยสิ่งที่ทําใหเกิดความวิตกกังวลอยางแทจริง อาจเป็นปัญหาหรือ
งานซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม ยุง ยาก สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมคาดหวัง
ขั้นที่ 2 การใชความคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคนหาคําอธิบายหาหนทางที่
เป็นไปได บางครัง้ อาจตองนําไปถกปัญหากับบุคคลอื่นดวย
ขั้นที่ 3 แนวทางการพัฒนาคือ การคิดใหม รวมทั้งการรับรูตนเองและสิ่งรอบตัวใหมความแปลก
ใหมน้ีอาจเกิดขึ้นไดกับความคิด ความรูสึก และความมุงมั่น โดยอาจเกิดไดกับอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง
สามอยางพรอมกัน การใชความคิดสามารถนําไปสูวิธีการใหมๆ เชน แนวคิด ทัศนคติ แนวคิดความเชื่อ
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คานิยม มีการพัฒนาการรับรูและตระหนักในความรูสึกดังกลาวรวมทั้งความสามารถในการแสดงออกทํา
ใหไดผลลัพธ์คอื แรงกระตุน ทักษะ นิสัย ความมุงมั่น หรือความตัง้ ใจใหมเกิดขึ้น
ขั้นที่ 4 การนําแนวทางการพัฒนามาปฏิบัติ โดยการลองนําความคิดเห็นใหมๆ ไปใช ทํางานดวย
ความรูสกึ นึกคิดและมีจุดมุง หมาย เมื่อเหตุการณ์ดําเนินไปดวยดีจึงหมายความวา มีการพัฒนาเกิดขึ้น
นอกจากนี้ Boydell (1985) ไดกําหนดวิธีการพัฒนาตนเองไวหลายวิธี วิธีการสวนใหญตองอาศัย
เวลานาน และยังตองทําหลายๆ ครั้ง จึงจะเห็นผลโดยแบงเป็นวิธีและกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง ดังนี้
1. วิธีการพืน้ ฐานในการพัฒนาตนเอง จะประกอบไปดวย 9 กิจกรรม คือ
1.1 การจดบันทึกสวนตัว (Personal journal) การจดบันทึกสวนตัวเพื่อพัฒนาตนเองเป็นประโยชน์
อยางยิ่งโดยอาจบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแตละวันบันทึกการนัดหมายภารกิจสําคัญๆ เพื่อกันลืม บันทึก
ผลงานความสําเร็จในดานตางๆ หรือบันทึกความคิดทุกอยางที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน ขณะที่จดบันทึก
ประจําวันแตละครั้งจะเป็นการชวยใหไดพิจารณาถึงการพัฒนา และเนนสิ่งที่เกิดขึ้นไปในตัว นอกจากนี้
ยังอาจกลับไปสํารวจหาแนวทาง แนวความคิด รูปแบบ และความคืบหนาเพื่อการพัฒนาตนเองตอไปได
ดวย จึงนับเป็นวิธีการที่จําเป็นมาก
1.2 การพิจารณายอนหลัง (Backwards review) การพิจารณายอนหลังถึงเหตุการณ์แตละวัน
เป็นสิ่งสําคัญที่ บุคคลควรพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุ ดลงในแตละวัน มี การทบทวนถึงพฤติ กรรมที่ได
ประพฤติปฏิบัติในวันนั้น โดยเริ่มจากพฤติกรรมลาสุด ณ เวลาที่เริ่มคิดพิจารณาทบทวนยอนหลังขึ้นไป
จนกระทั่งถึงเวลาที่ตื่นนอนตอนเชา เชน อาจจะเริ่มพิจารณาทบทวนยอนหลัง เมื่อเวลาที่เลิกงาน เมื่อกลับ
ถึงที่พัก หรือเมื่อกอนจะเขานอน ยอนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาที่ต่ืนนอนการพิจารณาทบทวนยอนหลังถึง
เหตุการณ์ในแตละวัน เป็นการคิดพิจารณาถึงพฤติกรรม ความรูสึก และเหตุผลทั้งทางดานบวก ดานลบ
ของตนเอง รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งรอบขางทั้งบุคคล สังคม สิ่งแวดลอม หากไดพิจารณาทบทวนยอนหลัง
อยางสม่ําเสมอเป็นกิจวัตรแลว จะพบวาการกระทําดังกลาวนี้ ไมเพียงแตทําใหสํานึกเห็นภาพของตนเอง
วาไดประพฤติปฏิบัติอยางไร และมีเหตุผลอยางไรเทานั้น แตยังชวยใหมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางมี
เหตุผลนอกจากนั้นยังชวยพัฒนาความจํา เป็นการบังคับตนเองใหมรี ะเบียบวินัยและความตัง้ ใจ
1.3 การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น (Reflecting on things that happen) วงจรการพัฒนาเป็นกระบวนการ
ทําใหประสบการณ์ที่ผานมามีความหมายเพื่อนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนา โดยคิดถึงประสบการณ์ที่
ผานมาอยางไตรตรองทบทวนในสิ่งที่เกิดขึน้ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีความตอเนื่องในสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยเนนประเด็นตอไปนี้คอื เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในแตละวัน ความขัดแยง ความสําเร็จ ความลมเหลว
การตัดสินใจที่สําคัญสิ่งที่ดที ี่ไดรับฟังมาหรือผูอื่นกระทําตอตนเอง ความรูสกึ ทุกอยางที่มี แลวหาจุดสําคัญ
ดวยการสังเกตุ วาเกิดอะไรขึ้น ตนเองคิดหรือรูสึกอยางไร ตองการทําอะไรและไดทําอะไรลงไป ผูอ่ืน
ที่เกี่ยวของ คิดและรูสึกอยางไร เมื่อบันทึกเป็นเวลาพอสมควรแลวใหยอนกลับอานดูวา มีรูปแบบหรือ
แนวทางใดเกิดขึ้นที่สามารถเรียนรูจากสิ่งที่ผูเกี่ยวของทําไวไดบาง
1.4 การพัฒนาจิตใตสํานึก (Listening to your inner self and self counselling: Intuition) นอกจาก
ความคิดและทัศนคติแลวบุคคลยังมีจิตใตสํานึกซึ่งเป็นความคิดเห็น ความรู ความสามารถและใหคําแนะนําแก

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2556

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

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

ตนเองไดตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญการตัดสินใจที่ยากลําบาก หรือจําเป็นตองเลือกทางใดทาง
หนึ่งก็จะสามารถสรางความกลาจากภายในตนไดจากวิธีตอไปนี้ คือ ปลอยใหปัญหาผานเลยไป มีสมุด
บันทึกติดตัว การตรวจสอบแรงจูงใจฟังความคิด ความรูสึก และความมุงมุนของตนเองพูดกับตัวเอง หรือ
ใชวธิ ีการหยุดเงียบ
1.5 ความกลาในการลองสิ่งใหม (Courage to try out new things) คุณสมบัติสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาตนเองคือความกลาการพัฒนาความกลาวิธีหนึ่งคือการใหผูอ่นื รวมรับรูปัญหาใหกําลังใจ
และสรางความตัง้ ใจที่แนวแนใหตอเนื่องกัน เป็นผลสะทอนจากการทํางานเป็นกลุม การรับฟังปัญหาและ
วิธีแกปัญหาของผูอ่ืนของผูอ่ืนอาจทําใหเกิดแรงบันดาลในอยางมากการสรางความกลาใหเกิดขึ้นไดคือ
สํารวจสิ่งที่คดิ วาเสี่ยงหรือกลัวในการกระทําสิ่งใดเชน กลัวการทําลายสัมพันธภาพ การพิจารณาถึงความ
กลัวโดยละเอียดอาจชวยใหเกิดประโยชน์มาก โดยจะเนนวาแมจะไมดีนักแตไมนากลัวจนเกินไปเชนนี้แลว
จะทําใหมีความกลา และความมุงมั่นที่จะทําได
1.6 การทดลองความประพฤติรูปแบบใหม (Experimenting with new behaviours) การพัฒนา
ที่ดีคือ พยายามลองทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมอยางรอบคอบทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การพัฒนาไมอาจเกิดขึ้นไดถาไมมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไดจากการประเมินตนเอง
หรือศึกษาขอความที่จดในบันทึกประจําวัน หรือจากคําวิจารณ์ของผูรวมงานทําใหอยากเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่แตกตางจากเดิม แตจําเป็นตองมีความมุงมั่นและความกลาเพียงพอ เชน การเปลี่ยนประเภทหนังสือ
ที่อานประจํา เปลี่ยนพฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน ลองพูดกับคนแปลกหนาอยางนอยหนึ่งคนตอวัน จะทําให
มีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ไดการจดบันทึกสําหรับวิธีการนีเ้ ป็นการเนนถึงการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไดทํา
ตางไปจากเดิมทุกวัน จะชวยใหเห็นการพัฒนาความสามารถดานการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง
สวนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มคี านิยมแบบอนุรักษ์นยิ มซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญ
ตอการพัฒนาตน
1.7 การปรับปรุงพลังความตั้งใจ (Improving your will-power) พลังตั้งใจที่เขมแข็งเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการพัฒนา และเป็นผลของการพัฒนาดวย ซึ่งสามารถทําใหแข็งแกรงไดดวยการฝึกใชเป็นประจํา
ควรพิจารณาวาตนเองเกิดพลังตั้งใจมากนอยเมื่อใด มีรูปแบบอยางไร มีผลมาจากผูอ่ืนหรือไม เวลาใด
หรือมาจากสาเหตุใด เชน ความกดดันในสถานที่ทํางานจากความเหน็ดเหนื่อย จะวิเคราะห์ไดลึกยิ่งขึ้นโดย
จดบันทึกสถานการณ์ และเวลาที่เกิดความเขมแข็งและเมื่อออนแอการพัฒนาพลังตั้งใจบางอยางตองใช
ความพยายามในการตัง้ ใจทํามากพอควรเชน ไมพูดในสิ่งที่ถูกยั่วยุใหพูด หรือถาตองการทําอะไรบางอยาง
ในทันที
ใหเลื่อนกําหนดออกไปกอน หรือถาตองการเลื่อนกําหนดบางอยางใหทําทันที หรือการลองทํา
บางสิ่งที่กลัวสถานการณ์เหลานีล้ วนเป็นโอกาสที่เหมาะแกการแสดงพลังตัง้ ใจจนในที่สุดจะทําใหมีกําลังใจ
ที่แข็งแกรงขึ้นเอง ทําใหพรอมที่จะปฏิบัตหิ นาที่ตามปกติไดดแี ละมีประสิทธิภาพ
1.8 การเปิดใจใหกวาง (Keeping an open mind) เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีผูไมเห็นดวยให
ถามตนเองวาเปิดใจกวางหรือมีความลําเอียงอยูหรือไม ใหมองสถานการณ์จากแงคิดบุคคลนั้นใหมาก
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พยายามเขาใจวาทําไมเขาจึงมีทรรศนะเชนนั้น และทัศนะดังกลาวมีความหมายตอเขาอยางไร นอกจากนี้
ยังอาจถามตนเองวาทําไมถึงไมเห็นดวยกับบุคคลนั้นเป็นความรูสึกที่มีตอตัวบุคคลมากกวาความคิดเห็น
หรือไม วิธีน้ีอาจทําใหเป็นคนใจกวางกับผูอ่ืนไดมากขึ้น มองเห็นทัศนคติไดมากกวาหนึ่งดานการเปิดใจ
ใหกวางเป็นการแสดงความรูสึกที่เป็นกลาง เพื่อยอมรับกระแสความคิดตางๆ คือ ไมโอนออนผอนตาม
ผูอ่ืนอยางงายๆ ซึ่งเป็นการแสดงความใจกวางเกินไป ในทางตรงกันขามก็ไมควรจะยึดมั่นจนเกิดความ
ลําเอียง หรือมีอคติตอ สิ่งตางๆ อยางหนักแนน เป็นการแสดงถึงความเป็นคนใจแคบ ดังนั้น ควรจะฝึกการ
เปิดใจใหกวางเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ืน จะชวยพัฒนาใหเป็นคนที่มีใจกวางมากขึ้น กิจกรรมนี้หากทํา
รวมกับผูอื่นจะเป็นการดีโดยเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรือนําหัวขอที่มีความคิดเห็นไมตรงกันมาสนทนา
1.9 การจัดการกับสวนดีและสวนเสีย (Working with your higher and lower selves) สวนดี
และสวนเสียที่มีอยูใ นตัวบุคคลตามธรรมชาติจะสงผลกระทบตอสิ่งที่กระทําและลักษณะวิธีการกระทําของ
บุคคล การรูถึงวิธีปฏิบัติใหถูกตองจะเป็นประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาตนเอง โดยเขียนลักษณะนิสัย
พื้นฐาน เชน บุคลิก อุปนิสัย และทัศนคติ ทั้งที่เป็นสวนดีและสวนเสียไวเทาๆ กัน แลวกลับมาอานซ้ําหลาย
หนเพื่อใหเกิดภาพพจน์กวางๆ จะเห็นสวนประกอบสําคัญภายในตนเอง แลวจึงพิจารณาวารูสึกอยางไร
และตองการทําอยางไรในสวนดีของตนเอง ควรตัง้ ใจมุงใชไปในทางที่กอใหเกิดประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม
สําหรับสวนเสียตองพยายามควบคุมไวแลวเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดเี พื่อใชใหเป็นประโยชน์
2. วิธีการปรับปรุงความคิด ประกอบดวย
2.1 การอาน ขึ้นอยูกับแรงจูงใจของผูอานวาจะอานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแตควรจะอานในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ และเรื่องที่สําคัญตอองค์การของตนเองโดยตรง ซึ่งควรจะวางกฎเกณฑ์ไวเลยวา จะตอง
อานวารสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ดีที่สุด และอานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยสามารถเลือกหาไดจาก
บทวิจารณ์หนังสือ บรรณานุกรม รายการบทคัดยอ ซึ่งจะมีสรุปรวมบทความและหนังสือลาสุดตางๆ ไว
จํานวนมาก
2.2 การจดบันทึก เป็นการบันทึกควบคูไปกับการอานหรือใชในกรณีฟังบรรยาย การประชุม
การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา แตมใิ ชการคัดลอกคําตอคํา เป็นการบันทึกแทนการจดจําขึ้นอยูกับ
แตละคนวาจะใชวธิ ีบันทึกลักษณะอยางไร
2.3 การประมวลตารางขอมูล เป็นการทําตารางวิเคราะห์ความคิดในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชน วิเคราะห์ลักษณะเดนของบุคคลรอบขางเป็นที่ทําไดยากแตหากทําได
จะชวยในการตัดสินใจไดดี
2.4 วิธีการจดจําสิ่งตางๆ การจะจดจําสิ่งตางๆ ไดตองบันทึก โดยใชสมุดจดบันทึก ใชเทคนิค
การจําอยางเป็นระบบ และใชวธิ ีพิจารณาทบทวนซึ่งไดกลาวรายละเอียดในวิธีการพืน้ ฐานแลว
2.5 การคิดอยางมีเหตุผล (Improving your ability to think logically) การคิดอยางมีเหตุผล
หมายถึ งความสามารถในการคิ ดถึงความเชื่อมโยงระหว างทัศ นคติกับ เหตุผ ลถาใชเป็นประจํา จะเพิ่ ม
ความสามารถได ซึ่งในชีวิตประจําวันนั้นมีสถานการณ์ใหไดใชสิ่งเหลานี้อยูเสมอเชน การทบทวนสิ่งที่
กระทําลงไปหรือฝึกหัดการใชความคิดอยางมีเหตุผลโดยทําเป็นลักษณะแผนภูมิสายงาน แสดงขบวนการ
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ปฏิบัตงิ านเป็นขัน้ ตอนการฝึกจิตโดยเพงที่วัตถุ การเลือกคิดถึงคุณภาพชีวติ ในแงดี และคิดคํานึงเฉพาะบาง
สิ่งบางอยาง
ขณะที่ Megginson and Pedler (1992) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาตนเอง มีลักษณะดังนี้
1. ปรารถนาในการเรียนรู (Desire to learn) คือ การพัฒนาตนเองเริ่มจากตัวของบุคคลเองที่มี
ความตองการที่จะเรียนรูเกี่ยวกับงานและตองการเขาใจในองค์การ มันเป็นการยากในการที่จะทําใหเกิด
ความกาวหนาในการทํางานถาหากปราศจากความตองการหรือความตั้งใจของบุคคล การพัฒนายอมจะ
ไมสามารถเริ่มตนขึ้นไดเลย บุคคลที่ตองการในการเรียนรู จะตองรูวาอะไรเป็นสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู
(ดังนัน้ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่บุคคลที่ตอ งการจะพัฒนาตนเองจะตองสํารวจหรือวิเคราะห์ถงึ ความตองการของ
ตนเอง) ซึ่งบุคคลที่ตองการจะพัฒนาตนเองนั้นจะตองไมพอใจหรือมีความรูสึกไมสะดวกสบายกับสภาพ
ของตนเองที่เป็นอยูใ นปัจจุบัน
2. การวินจิ ฉัยตนเอง (Self-diagnosis) คือ บุคคลที่ตอ งการพัฒนาตนเอง จําเป็นตองเขาใจวา
ทําไมถึงไมพอใจในสภาพตนเองเป็นอยู ทําไมอยากมีความกาวหนา หรือชอบสิ่งที่ทาทายซึ่งขั้นตอนนี้
เรียกวาการสํารวจวิเคราะห์ตนเอง เพื่อทราบถึงจุดเดนและขอบกพรองของตนเองและนําขอบกพรองนั้น
มาปรับปรุงแกไข ไมมีความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยูในปัจจุบัน เพราะวาตองการไดรับบางอยางมากขึ้นหรือ
ตองการที่จะตองการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีขึ้น แนวทางในการสํารวจวิเคราะห์ตนเองนั้นมีหลายแนวทาง
เชน การอานหนังสือ การสนทนากับเพื่อนกับผูรวมงาน เกี่ยวกับการทํางาน หลังจากนั้นตองคิดวิเคราะห์
หรือการไปสนทนากับผูรู หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อใหคําแนะนํา เพื่อชวยในการวิเคราะห์ตนเองยอมรับ
เพื่อที่จะหาขอบกพรองของตนเอง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตอไป
3. การกําหนดเปูาหมาย (Set goals) คือ เมื่อไดมกี ารวิเคราะห์สํารวจตนเองแลวจะตองทราบ
ถึงเปูาหมายในการที่จะพัฒนาตนเอง วาอยากที่จะกาวหนาขึ้นจากเดิมอยางไรบางความคิดที่อยากจะทํา
ตอไปคืออะไร เขียนเปูาหมายไว ถาเป็นไปไดควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลหรือวัดความกาวหนา
ของตนเอง ในการที่จะทําใหบรรลุเปูาหมายของตนเองที่ตั้งไวบางครั้งจะตองเผชิญกับความเสี่ยง แตเป็น
ความเสี่ยงเล็กๆ นอยๆ ที่ตนเองพิจารณาแลววาไมเป็นอันตรายตอชีวิตตนเองและผูอ่ืน เป็นความเสี่ยงที่
ตนเองคิดวาไมเกินความรูความสามารถของตนเอง และบางครั้งจะตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว
4. การแสวงหาแหลงสนับสนุนที่เหมาะสม (Finding appropriate resources) ภายหลังจากที่ได
ตั้งเปูาหมายไวแลว สามารถตั้งหรือกําหนดวิธีการที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จนั้นๆ ไดโดยการศึกษา
หาความรูใ นรูปแบบตางๆกัน และการคนหาแหลงขอมูลที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการเรียนรูเชน การสอบถาม การอานหนังสือเพื่อใหคนพบในสิ่งที่ตองการจะรู การฝึกซอม
การฝึกฝนกับเพื่อนๆ หรือแมแตการฝึกฝนในรูปแบบตางๆ
5. การสรรหาเพื่อน (Recruit of other people) คือ การสรรหา การแสวงหาความชวยเหลือและ
สนับสนุนจากบุคคลอื่น เพื่อชวยใหความพยายามของบุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองประสบผลสําเร็จ
ซึ่งเราเรียกบุคคลเหลานี้วา เพื่อน เชน เพื่อนรวมงาน เพื่อนฝูงบุคคลที่มีทักษะความชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญซึ่ง
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ตองเรียนรู ถึงวิธีการในการ สรางเครือขายกับเพื่อนเหลานี้ในการชวยเหลือใหบรรลุผลสําเร็จในเปูาหมาย
รวมทั้งการไดรับขอมูลยอนกลับ ซึ่งเป็นการเรียนรูโดยการไดรับขอมูลยอนกลับจากเพื่อน
6. ความอดทน ตอสู ความไมละทิ้งความพยายาม (Strickability and perseverance) คือ ในระหวางการ
เรียนรู จําเป็นอยางยิ่งที่ผูที่ตองการพัฒนาตนเองจะตองมีความพากเพียรพยายามมานะอดทน ไมยอทอ
ตออุปสรรคที่ตอ งเผชิญ ใชเวลาที่มีอยูใ หคมุ คาไมใหสูญเปลาจึงจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ
7. การประเมินผลดวยตนเอง (Evaluation) คือ การประเมินตนเองกับเปูาหมายที่ตั้งไว วาสิ่งที่ได
ทํานั้นเป็นอยางไรบรรลุเปูาหมายตามที่ตองการหรือไมมกี ารเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึน้ กับตนเองบางซึ่งอาจจะ
ใหคะแนนตัวเอง และตัง้ เปูาหมายที่จะพัฒนาตนเองตอไป
Boydell (1985) ไดกลาวถึงปัจจัยที่สงผลต อการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพจะเป็นแรงผลักดัน
ใหบุคคลพัฒนาตนเองได คุณภาพเหลานีแ้ บงออกเป็น 2 มิติ
มิตแิ รก แนวตัง้ ดานบนไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง การพยายามทดลองประสบการณ์ใหมพบปะ
ผูคนกลุมใหม ทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการที่แตกตางจากเดิม โดยตองอาศัยความกล า เนื่องจากคาดหวัง
ผลลัพธ์แนนอนไมได การยางกาวเขาไปสูค วามไมรู การเผชิญหนากับปัญหาตางๆ นั้นเป็นสิ่งที่นาพรั่นพรึง
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเหตุการณ์เริ่มไมสูดีนักเกิดความยุง ยากขึน้ อาจทําใหหงุดหงิด และอยากลมเลิกถอย
หลังกลับเสียกลางคัน กวาจะปรากฎผลมักใชเวลานาน ซึ่งอาจทําใหหงุดหงิดไดเชนกัน ฉะนั้นจึงจําเป็นตอง
มีความตั้งใจมั่น ดานลางของเสนแนวตั้งแสดงใหเห็น บุคลิกภาพการเปิดรับประสบการณ์ ซึ่งบุคคลจะไม
สามารถพัฒนาไดหากไมยอมรับทัศนคติและแนวทางการกระทําในรูปแบบวิธีการใหม แตความเปิดเผยนี้
จําเป็นตองอาศัยความถอมตัว ไมเชนนั้นแลว บุคคลจะกลายเป็นคนรอบรูสารพัดจนกลายเป็นคนวางโตโอ
อวดไปได แตหากเปิดเผยมากเกินไปก็อาจกลายเป็นความถอมตัวจนเกินไปไดเชนกัน อันจะทําใหเกิดปม
ดอยและขาดความมั่นใจในตัวเอง
เพราะเชื่อวาความคิดเห็นของคนอื่นดีกวาของตัวไปหมด ถาเป็นเชนนี้การพัฒนายอมไมอาจ
เกิดขึ้นไดในทํานองเดียวกัน ความกลาเกินไปจนกลายเป็นความมุทะลุและไมมคี วามยัง้ คิด หรือความมุงมั่น
จนเกินขอบเขตจนกลายเป็นความดื้อดึง มักเป็นอุปสรรคกีดขวางแนวทางการพัฒนาเสมอ
มิติที่สอง เสนแนวนอน เสนนี้อ าจเรียกไดวาเป็นมิติของเวลา ดานซายมือเป็นความสัมพันธ์กับ
อดีตวาทําใหบุคคลรูสึกมั่นคงขึ้นหรือไมดวยความเชื่อมั่นในใจวา ในที่สุดทุกอยางจะจบลงดวยดี หากเป็น
เชนนี้ ก็ดูเหมือนวา การมองโลกในแงดี สามารถเผชิญกับสิ่งทาทายตาง ๆ และยังคงยืนหยัดสูตอไปได
แมในเวลาที่ดูเหมือนไมมีอะไรดีขึ้น ไมใชรูสึกไมมั่นคงจากผลของประสบการณ์ที่เลวรายจนทําใหรูสึกวา
แทบไมเหลือความหวังอีกแลว
ด า นขวามื อ ของมิ ติ น้ี เ ป็ น เรื่ อ งของอนาคต บุ ค คลจํ า เป็ น ต อ งมี ค วามชั ด เจนในเปู า หมาย
วัตถุประสงค์หรือจุดมุงหมายหรืออยางนอยก็รูวาตนตองการทําอะไรตอไป แมอาจยังไมแจงชัดนักหาก
ตนเองไมเชื่อวาตนนั้นสามารถพัฒนาได บุคคลนั้นก็จะสะดุดหยุดอยูกับที่เหมือนกับพวกที่พอใจในสภาพ
ปัจจุบันของตนเองจนไมตองการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา แตถึงกระนั้นความมั่นคงและความยึดมั่นอยาง
เหนียวแนนเกินไปอาจเปลี่ยนเป็นความใจเย็นจนเฉื่อยชาและเชื่อในชะตากรรมวา “อะไรจะเกิดก็ตองเกิด”
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2556
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ฉะนั้นจึงไมตอ งทําอะไรนอกจากนั่งคอยดูวา อะไรจะเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน หากรูปแบบของจุดมุงหมาย
ผิดเพี้ยนไปมากก็อาจนําไปสูความวิปริตและทําใหสําคัญตนเกินควร
จากแนวคิดที่เกี่ยวของกับปัจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองพบวา มีปัจจัยหลากหลายที่สง ผลตอ
การพัฒนาตนเอง แตเนื่องจากวาสวนใหญแลวจะมีแนวคิดที่คลายกัน อยางไรก็ตาม ปัจจัยที่สงผลตอการ
พัฒ นาตนเองของบอยเดลล์ ก็ส ามารถอธิบ ายพฤติ กรรมการพั ฒนาตนได ชัด เจนและครอบคลุม โดย
พิจารณาจากความหมายที่คลายคลึ งกันซึ่งก็จะครอบคลุมถึงสาเหตุของการเกิดการพัฒนาตนเองได
ชัดเจน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาตามตัวแปรเหลานี้ไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพการเปิดรับ
ประสบการณ์ การมองโลกในแงดี และความชัดเจนในเปูาหมาย
สําหรับแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง การบรรลุความสําเร็จในการพัฒนา
ตนเองไดยอมอาศัยองค์ประกอบหลายประการ นักจิตวิทยามีความเชื่อพื้นฐานวามนุษย์ทุกคนสามารถนํา
ตนเองไปสูความสมบูรณ์สูงสุดแหงตนได ถึงแมวา จะมีปัจจัยทางดานพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมซึ่งอาจจะ
เป็นตัวสนับสนุนหรือขัดขวางทําลายอยูบางก็ตาม นักจิตวิทยาคนสําคัญที่กลาวถึงการพัฒนาตนเองชัดเจน
คือ Maslow H. Abraham และ Carl R. Rogers
Maslow (1954) ไดมองความตองการของมนุษย์ในขัน้ ที่สูงกวาเดิม โดยเฉพาะลักษณะที่มอี ยูในตัว
ของแตละคน ถือวาเป็นความสําคัญสูงสุดของมนุษย์ คนที่จะพัฒนาตนเองจึงตองพัฒนามาจากภายใน
ตัวเอง ซึ่ง Maslow ไดแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษย์เป็น 7 ขั้น โดยไดเพิ่มเติมจากแนวคิดของ
ตนเองในเบื้องตนที่มี 5 ขั้น โดยเรียงลําดับความตองการต่ําสุดไปจนถึงความตองการที่จะพัฒนาตนเอง
ซึ่งอยูในลําดับสูงสุด ซึ่งความตองการทั้ง 7 ขั้นมีดังนี้
1. ความตองการทางสรีระ (Physiological Needs)
2. ความตองการความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety Needs)
3. ความตองการความรักและเป็นสวนหนึ่งของหมูค ณะ (Love and Belonging Needs)
4. ความตองการรูสกึ วาตนเองมีคุณคา (Esteem Needs)
5. ความตองการรูจักตนเองตามความเป็นจริงและพัฒนาตามศักยภาพตน (Self-Actualization Needs)
6. ความตองการที่จะรูแ ละเขาใจในสิ่งตางๆ (Desire to Know and to Understand)
7. ความตองการทางสุนทรียะ (Aesthetic Needs)
โดย Maslow เรียกความตองการขั้นที่ 1-4 (lower deficiency needs หรือ D.needs) ซึ่งเป็นความ
ตองการที่ขาดไมไดหากขาดมนุษย์จะแสวงหามาเพื่อตอบสนองความตองการนั้นๆ เมื่อ D.needs ไดรับการ
ตอบสนองแลวมนุษย์จะแสวงหาความตองการขั้นที่ 5-7 (higher being needs หรือ B.needs)ตอไป Maslow เชื่อ
วาในสังคมปัจจุบันมีนอยคนนักที่สามารถสนองความตองการในลําดับสูงสุดได เพราะเขายังไมสามารถ
บรรลุความตองการในลําดับต่ํา จึงไมเกิดความตองการที่จะพัฒนาตนเองในขั้นสูงได
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อรอุษา จันทคร (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยบางประการกับการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมและแยกรายดาน รวมทั้งหาคาน้ําหนักความสําคัญของปัจจัยบาง
ประการที่สงผลตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมและแยกรายดาน โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ของเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 360 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบงเป็น 5 ตอน 1) สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงาน
สอน ประสบการณ์การทํางานในตําแหนงและระดับการศึกษา 2) แบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาชีพครู
3) แบบสอบถามวัดการรับรูในความสามารถของตนเอง 4) แบบสอบถามวัดการสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของผูบริหาร 5) การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ข องคะแนนระหว างปั จ จั ย แตล ะด า นกั บการพั ฒ นาตนเองตามเกณฑ์ม าตรฐานวิ ช าชีพ ครู
โดยรวม มีคาอยูระหวาง .151 ถึง .643 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือการรับรูในความสามารถของ
ตนเอง มีคาเทากับ .643 รองลงมาคือ การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผูบริหาร มีคาเทากับ .428
สัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับการศึกษา สงผลตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
การรับรูความสามารถในตนเอง สงผลสงผลทางบวกตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ทั้ง 12 มาตรฐาน การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผูบริหาร สงผลทางบวกตอการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู
เสมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน มาตรฐานที่ 10
รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค์ในชุมชนมาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ์
โดยสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2551) ศึกษาเปรียบเทียบและรวบรวมขอเสนอแนะการพัฒนาตนเองของครู
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ในดานความรู 9 ดาน ไดแก ดานภาษาและเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดานจิตวิทยาสําหรับครู ดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ดานการบริหารจัดการในหองเรียน ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และดานความเป็นครู จําแนกตามประสบการณ์ในการสอนวุฒิทางการศึกษา
และขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยางเป็นครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในปีการศึกษา 2550 จํานวนครู 230 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน
ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 9
ดาน จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา ครูที่มีประสบการณ์สอนตางกัน มีความตองการพัฒนา
ตนเองไมแตกตางกัน สวนการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน
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จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาพบวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ครูที่มีวุฒปิ ริญญาตรีมีความตองการพัฒนาตนเอง
มากกวาครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีสําหรับการเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ครูที่อยูในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มี
ความตองการการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน
สุปราณี จินดา (2549) ศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ใน 9 ดาน ดังนี้ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาสําหรับครู การวัดผลและประเมินผลการศึกษาการบริหาร
จัดการในหองเรียน การวิจัยการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ความเป็นครู
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางคุณลักษณะของครูกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดย
การสนทนากลุม จากกลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูปฏิบัติการสอน กลุมตัวอยางเป็นครูในสังกัด
เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา2548 จํานวน 95 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิจัย พบวา
ความสั ม พั น ธ์ ระหว า งคุ ณ ลั ก ษณะของครู กั บ ความต อ งการพั ฒ นาตนเองด า นมาตรฐานความรู ต าม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก พบวา อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และ
การปฏิบัติการสอน ไมมีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุม จําแนกออกเป็น 2
กลุมคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน และกลุมครูปฏิบัติการสอนจํานวน 10 คน พบวา มีความ
คิดเห็นดานเหตุผลสอดคลองกันคือ ตองการไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ตองการใหมีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการสอน และสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการพัฒนาบุคลากร
เสริมศรี ไชยศร (2549) กลาวถึงความจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครูเนื่องจากประเทศไทยกําลัง
อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน
ในการประเมิ น ภายนอกเพื่ อ รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นนั้ น มี ก ารประเมิ น ทั้ ง
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานผูบริหารมาตรฐานดานครูและอื่น ๆ ในมาตรฐานดานครูนั้น เกี่ยวของ
กับการมีคุณวุฒแิ ละความรูค วามสามารถที่ตรงกับความรับผิดชอบในดานการจัดการเรียนการสอน ที่ตอง
ใชพัฒนาความคิดความสามารถและทักษะของตน ทําใหเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานด านครูเหลานี้
จึงเป็นเปูาหมายในการพัฒนาและตรวจสอบตนเองของครู เพื่อใหเป็นแนวทางในการสงเสริม ใหเกิดการ
พัฒนาตนเองของครู

สรุป
จากที่ ก ล า วมาข า งต น จะเห็ น ได ว า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนเกิ ด มาพร อ มกั บ ความดี มี คุ ณ ค า ในตนเอง
มีความสามารถที่จะเป็นผูนําตนเองได มีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพเป็นจริง ตรงกับที่ Roger
ไดอธิบาย Self 3 Self คือ Ideal Self เป็นตัวตนที่อยากจะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนที่รับรูวาตนเป็น
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ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกับความเป็นจริงก็ได และ Real Self ตัวตนที่เป็นจริง ซึ่ง Roger กลาววา การที่
บุคคลไมสามารถเขาใจตนเองได มีปมดอยรูสึกวาตนเองไรคุณคา สูคนอื่นไมได หรือยังไมสามารถพัฒนา
ไปถึง Self-Actualizationไดนั้นเป็นเพราะวาการรับรู Self ทั้ง 3 ของเขานั้นไมสอดคลองกันนั่นเอง (Roediger,
Rushton, Capaldo & Paris, 1987)
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การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
การวิจัยครั้งนีม้ จี ุดมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนดวยการใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ 3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กอนและหลังเรียนดวยการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
และ4) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 41 คน โรงเรียน
เทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งไดมาโดยการการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest Design
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และทดสอบคาที t – test
ผลการวิจัย พบวา
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/79.81 สูงกวาเกณฑ์ 75/75 ที่ตงั้ ไว
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัติของสารโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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3. นัก เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ หลั งเรี ยนดว ยชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสารโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อยูในระดับมาก
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร, การบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู และแผนผังมโนทัศน์

Abstract

86

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

บทนา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
วิทยาศาสตร์ไววา วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวของกับทุกคนทัง้ ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชแ ละ
ผลผลิตตางๆ ที่มนุษย์ไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดเนนกระบวนการ
ที่นักเรียนเป็นผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมที่ หลากหลาย ทั้งการทํากิจกรรม
ภาคสนาม การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การสืบคนขอมูล การเรียนรู
ของนักเรียนจะเกิดขึน้ ระหวางที่นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู และมีความสามารถในการ
สืบเสาะหาความรูความสามารถในการแกปัญหาดวยวิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ สอดคลองกับความคิดเห็น
ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2542 : 159) ที่กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเปิดโอกาส
ให นั ก เรี ย นได ทํ า การทดลองจริ ง มี ก ารใช ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ ส นุ ก สนาน น า สนใจ ทํ า ให
วิ ทยาศาสตร์ เป็ น เรื่ อ งง า ยต อ ความเข า ใจ ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้น พร อ มทั้ ง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดานตางๆ
จากการศึ ก ษาแบบรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” (แบบ
รายงานผลสัมฤทธิ์. 2553) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน มีระดับคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 60.25, 59.45, 57.65 และ 58.21 ตามลําดับโดยเมื่อพิจารณาเป็นสาระ พบวา สาระที่ 3:สาร
และสมบั ติของสาร มีนั กเรี ยนผานเกณฑ์ เพี ยงร อยละ 45 ซึ่ งอยูในระดั บที่ไม น าพอใจ และจากการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ในภาพรวม พบวา ผลการวัดและประเมินผล
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์อยูในเกณฑ์ที่ตองพัฒนาใหผานเกณฑ์เปูาหมายที่กําหนดไวคือ รอยละ
65 นอกจากนี้ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เชน การตัง้ คําถาม การตั้งสมมติฐาน
การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผล อภิปรายผล และสรุปผล การรายงานผลการทดลองยังทําไดไม
ถูก ตอ ง จากการสอบถามนั กเรีย น พบวา ในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนกลุม สาระการเรีย นรู
วิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระที่ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารเป็นเนื้อหาที่สลับซับซอน เขาใจยาก นักเรียน
สวนใหญไมคอยเขาใจ
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แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถทําไดโดยการสรางนวัตกรรมการสอน ในรูป
ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพราะชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัดเป็นนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถ
ถายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่สลับซับซอนใหเห็นไดชัดเจน เราความสนใจของผูเรียน เปิดโอกาสให
ผูเรียนไดมสี วนรวมในการเรียน แสวงหาความรูดว ยตนเอง(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2523 : 120 อางถึงใน กนก
วลี แสงวิจิตรประชา. 2550 : 3) สอดคลองกับคํากลาวของภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 227) ไดกลาวถึง
เรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไววา ในการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอนเป็นผูทําหนาที่
รับผิดชอบการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความมุง หมายของหลักสูตร ครูเป็น
ผูสง สารเป็นผูใหความรู โดยอาศัยแนวทางหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งเรียกวา สื่อการสอน เป็นตัวนําความรู
ไปสูผูเรียน
ผูวิจัยมีความสนใจสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและ
สมบั ติข องสารโดยใชก ระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสราง
องค์ค วามรู ให ผูเรีย นมีส วนรว มในการเรีย นรู ทุก ขั้น ตอน มีก ารทํ ากิ จกรรมและลงมือปฏิบัติจ ริง อยา ง
หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูดานความรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสงเสริมใหเกิดจิตวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารโดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทัศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
และแผนผังมโนทัศน์ สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กอน
และหลังเรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร
4. เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร

สมมติฐานของการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย ไวดังนี้
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
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2. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครัง้ นี้ ผูวจิ ยั ไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดเทศบาล
เมืองสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 4 หองเรียน ที่กําลังศึกษาอยูในปีการศึกษา 2554
จํานวน 153 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดเทศบาลเมือง
สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 หองเรียน
จํานวน 41 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) โดยเปนการสุ มตัวอยาง จาก
ประชากร ภายในหองเรียนเดียวกันประกอบดวยนักเรียนที่คละเพศ และความสามารถทางการเรียน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่
3 สารและสมบัตขิ องสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
2.2.2 ทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด วยชุ ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผัง
มโนทัศน์
2.2.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัตขิ องสารโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองสอน
เป็นเนื้อหาวิชาวิ ทยาศาสตร์ ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสูต รสถานศึกษาโรงเรีย น
เทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและ
สมบัตขิ องสาร เวลา 21 ชั่วโมง ประกอบดวย 5 เรื่อง 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) สารที่ใชในบาน เวลา 3 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ผูวิจัยจะทําการทดลองสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใชเวลาในการสอน
จํานวน 7 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 21 ชั่วโมง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยตามขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
90

เครื่องมือการวิจัย
1. ชุ ดกิจ กรรมวิ ทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ ของสาร โดยใชก ระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 5 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คาความยาก (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.20 ขึน้ ไป และคาความเชื่อมั่น 0.82
3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คาความยากงายมีคาอยูระหวาง 0.25–0.63 คาอํานาจจําแนกมีคา
อยูระหวาง 0.25–0.75 คาความเชื่อมั่น 0.921
4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็น 5
ระดับ ไดแก 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ตามลําดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 3 ดาน ไดแก มีความ
สนใจใฝุรู ความรับผิดชอบ การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ืน จํานวน 30
ขอ คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของ Cronbach เกณฑ์การหาความเชื่อมั่น กําหนดไว 0.80
ขึน้ ไป ไดคา เทากับ 0.885
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผัง
มโนทัศน์ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล
2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ที่เป็นกลุมตัวอยางตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอมูลจากสํานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา”
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ใหนักเรียนทราบพรอมทั้งขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
3. ทดสอบกอนเรียน(Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 13 ทักษะ จํานวน 40 ขอ
4. ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ จํานวน 5 ชุด ใชเวลา 21 ชั่วโมง
5. ทดสอบหลังเรียน(Post-test) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 40 ขอ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
กอนเรียน ใชเวลาทดสอบฉบับละ 1 ชั่วโมง
6. นักเรียนตอบแบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จํานวน 30 ขอ
7. ตรวจใหคะแนนและนําผลการการทดสอบมาวิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพ
ิ ื้นฐาน
1.1 คารอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย (Mean)
1.3 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่องมือ
2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.2 หาคาความยากงายและอํานาจจําแนก
2.3 คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
3. สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบคาที t-test ชนิด Dependent Samples
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ชุ ดกิจ กรรมวิท ยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบั ติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/79.81 สูงกวาเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัตขิ องสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

N
41

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนเต็ม

E1
x
5 ชุดกิจกรม
50
8.16 81.60

ประสิทธิผลของผลลัพธ์
คะแนนเต็ม


x

E2

40

31.92

79.81

E1/E2
81.60/79.81

92

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน

N

คะแนนเต็ม

X

D

41
40
16.29
641
41
40
31.92
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t40 = 2.423)

D2

(D)2

10,987

410,881

t
20.38**

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัติ ของสาร โดยใชก ระบวนการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู และแผนผัง มโนทั ศน์ สํ าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กอนและหลังเรียน โดยใชกระบวนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน

N

คะแนนเต็ม
X

D

41
40
11.54
834
41
40
31.88
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t40 = 2.423)

D2

(D)2

t

17,814

695,556

28.27**

4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนดวยชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใช ก ระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อยูในระดับมาก

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
มีประสิ ทธิ ภ าพเท า กั บ 81.60/79.81 ผ า นเกณฑ์ ที่ตั้ ง ไว 75/75เพราะได ดํ า เนิ น การสร า งชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์อยางมีระบบ วิเคราะห์เนื้อหาของกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหามีความ
ตอเนื่องจากงายไปหายากและถูกตอง จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรูดว ยตนเอง ในการคนหาคําตอบหรือแกปัญหา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิดเป็น แผนผังมโน
ทั ศ น์ ที่ ใ ห ผู เ รี ย นได ใ ช ก ระบวนการคิ ด สร า งความรู ก ารสรุ ป และนํ า เสนอแนวคิ ด หลั ก ด ว ยตนเอง
มีกระบวนการกลุมในการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนแสดงออกอยางอิสระ เรียนรูดวยการปฏิบัติ โดยแตละ
กิจกรรมเปิดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ฝึกใหนักเรียนสังเกต คิดวิเคราะห์และ
แก ปัญ หาร ว มกั น และสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ชใ นสถานการณ์ ต า งๆ ที่ ใกล เคี ยงกั นได สอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550:บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูวิชาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน เรื่อง หนวยของชีวิตและชีวติ พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และงานวิจัยของวันทนีย์ ดุลชาติ (2550) ที่ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมแกปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ที่มีตอความสามารถในการคิ ดขั้ น สู งและผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั กเรี ยน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและ
สมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพราะการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ มีกิจกรรมที่สรางความสนใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทําใหผูเรียน
อยากศึกษาคนควา แสวงหาความรู ลงมือปฏิบัติ คนพบคําตอบดวยตนเองที่ละขั้นตอน และมีการไดรวม
การทํ า งานเป็ น กลุ ม เชน การร ว มมื อ ในการออกแบบการทดลอง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารใชส่ื อ การเรี ย นรู ที่
หลากหลาย เชนอุปการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งชวยใหนักเรียนมีความตื่นเตน เกิดความอยากรู
อยากเห็น กระตือรือรนในการหาคําตอบและแกปัญหาที่เกิดขึ้นได โดยมีแผนผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือชวย
ในการเรียนรู ทําความเขาใจสิ่งที่เรียนอยางมีระบบ สอดคลองกับผลการวิจัยของสายพิณ มาวรรณ (2550
: 69) ไดศึกษาผลการใชแผนผังมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และงานวิจัยของกันยา กันต์สุข (2551 : 58) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช
แผนผังมโนทัศน์ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระ
ที่ 3 สารและสมบัติ ของสาร โดยใชกระบวนการสอนสื บเสาะหาความรูแ ละแผนผัง มโนทัศ น์ สํา หรั บ
นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เพราะในการเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ เนนเทคนิคการใชคําถามที่ชวยกระตุนใหนักเรียนไดฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูหรือหาคําตอบของปัญหา จึงสงผลใหนักเรียน
มีพัฒนาการดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ เชน การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหา
ความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การคํานวณ การจัดทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนด
และควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป สอดคลองกับผลงานวิจัยของปิยวดี
ประเสริฐสังข์ (2552) ไดศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการวิจัย
ของนลินี อินดีคํา (2551) ไดศึกษาเรื่องชุดกิ จกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
รอบตัว สําหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใช ก ระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อยูในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพราะนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรมรวมกันเป็นกลุม ซึ่งแตละกลุมจะมีการแขงขันกันในเรื่องของการทําใบกิจกรรม ในกลุมที่
ทํางานทันเวลาที่กําหนดจะทําใหนักเรียนเกิดความภูมใิ จในตัวของตัวเองและเพื่อนรวมกลุม อีกทั้งนักเรียน
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มีความเพลิดเพลินในการเขียนแผนผังมโนทัศน์และตกแตงแผนผังมโนทัศน์ใหสวยงาม และนักเรียนมีความ
สนใจในการทํากิจกรรมการทดลองโดยจะตื่นเตนเมื่อทําการทดลองและสรุปผลการทดลองไดคอนขาง
ถูกตอง สอดคลองกับผลการศึกษาของอภิญญา เคนบุปผา (2546) ไดศกึ ษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสอดคลอง
กับแอนดรู (Andrews. 1995) การศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรูเรื่อง กลศาสตร์และเจตคติตอวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรักติ วิซึมกับการสอนตามปกติ ซึ่งเป็นการศึกษารายกรณี
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห์ขอ มูล ทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพไดมาจากการสัมภาษณ์
การสังเกต การใชวีดทิ ัศน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครู ผู สอนต อ งมี การปฐมนิ เทศนั กเรี ยนให มี ความรู ค วามเข าใจเกี่ ยวกั บการใช ชุ ด กิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ เพื่อใหสามารถปฏิบัตไิ ดอยางถูกตอง
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมมาก ครูผูสอนจึงควร
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและสามารถยืดหยุนได
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและ
แผนผังมโนทัศน์ ในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และระดับชัน้ อื่นๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์กับกลุมตัวอยางในโรงเรียนอื่นๆ
เพิม่ ขึน้ เพื่อใหทราบผลการใชในระดับที่กวางขึน้
3. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ ในคุณลักษณะอื่นๆ นอกจากความสนใจใฝุรู ความ
รับผิดชอบ และการรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อจะไดครอบคลุมและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ตอไป
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รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาพยาบาล
Training Model for Emotional Quotient Development of
Nursing Students.
ลักษณ์นันท์ เดชบุญ 1
ณรงค์ อุ้ยนอง 2
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจ ผูวิจัยอาศัยแนวคิด ความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman) 5 ดาน ไดแก
1) ดานการตระหนักรูตนเอง 2) ดานการควบคุมตนเอง 3) ดานแรงจูงใจในตนเอง 4) ดานเอาใจเขามาใสใจ
เรา และ 5) ดานทักษะทางสังคม ประสานกับแนวคิดกระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบองค์รวม
มาสรางแบบสอบถามพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ หาความเชื่อมั่น ไดคา
สัมประสิทธ์แอลฟุาของครอนบาคทั้งฉบับเทากับ 0.97 จากนั้นนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เลือกแบบ
เจาะจง ไดแก นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3, 4 อาจารย์พยาบาล พยาบาล และผูปุวย วิเคราะห์ขอมูลโดย
หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมความฉลาด
ทางอารมณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลรวมทุกดานและเป็นรายดานอยู ในระดับสูง โดยดานการตระหนักรู
ตนเองคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาดานอื่นๆ ทุกดาน จึงเป็นดานที่เป็นความตองการจําเป็นในการพัฒนา
ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบฝึกอบรม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยอาศัยแนวคิ ด
ความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูของโกลแมน แนวทางการพัฒนาจิตของพุทธศาสนาและการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ไดรูปแบบฝึกอบรมตามแนวพุทธศาสนา และรางรูปแบบฝึกอบรมตามแนวพุทธ
ศาสนาที่ใชหลักธรรมอินทรีย์ 5 พละ 5 และไตรสิกขาบรรจุไวในรางหลักสูตรฝึกอบรม และเครื่องมือที่ใช
คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรางรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ

1
2

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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9 คนที่เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
รางรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมโดยรวมและเป็นรายขออยูในระดับมาก
ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฝึกอบรม เป็นการวิจัยเชิงทดลองและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเองของกลุม
ทดลองที่ไดมาแบบอาสาสมัคร โดยมีกลุม ทดลองหนึ่งกลุม วัดกอนและหลังการทดลองดวยแบบสอบถาม
ความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเอง และเปรียบเทียบผลกอนและหลังการทดลองโดยใช
t-test (dependent) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมดวยแบบสอบถาม
ความเหมาะสมของรูปแบบฝึกอบรมเหมาะสมของรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรโดยกลุม ทดลอง วิเคราะห์
ขอ มู ล โดยใชค า เฉลี่ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ พฤติ ก รรมความฉลาดทางอารมณ์ ด า นการ
ตระหนักรูในการปฏิบัติการพยาบาลติดตามภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 2 เดือน เก็บขอมูลโดยการ
สังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ์กลุมทดลองรวมกับการสะทอนคิด และกลุมตัวอยางที่เลือกแบบ
เจาะจง ไดแก อาจารย์พยาบาล พยาบาล และผูปุวย วิเคราะห์ขอ มูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์ดานการตระหนักรูตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 ทุกดาน
2. ผลการประเมินการใชรูปแบบฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรมกลุมทดลองเห็นวามีความเหมาะสม
มากถึงมากที่สุด และเสนอแนะใหเพิ่มระยะเวลาฝึกอบรม เป็นอยางนอย 5 วัน เพิ่มเวลาปฏิบัติกรรมฐาน และ
เพิ่มจํานวนกรณีศึกษาใหหลากหลาย ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
3. ผลการติ ดตามพฤติ กรรมความฉลาดทางอารมณ์ ด านการตระหนั กรูตนเองในการปฏิ บัติ การ
พยาบาล กลุมทดลองมีพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ดา นการตระหนักรูตนเองในการปฏิบัตกิ ารพยาบาล
คาสาคัญ : รูปแบบการฝึกอบรม ความฉลาดทางอารมณ์ 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 selfawareness 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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ÛĄÚþúĄç ďñÝöíċ öĈóą×èăúĄìĀĀÔďÜĈõ ÚďþìĊĀēçşĐ ÔŞúć êõąøĄõ ñõąíąøíöôöąÝÝììĈ ýööñýć êëćî öăýÚ×Ţ
ĀċíøöąÝëąìĈĐþøŞÚðŗÔþøĄÔēçşĐÔŞđöÚñõąíąøýööñýćêëćîöăýÚ×Ţóą×ĒèşēçşĐÔŞúćêõąøĄõñõąíąøíöô
öąÝÝììĈèöĄÚĐþøŞÚðŗÔþøĄÔēçşĐÔŞđöÚñõąíąøèöĄÚÛąÔìĄĘìïČşúćÛĄõďøĊĀÔÔøċŞ ôèĄúĀõŞąÚĐííďÛąăÛÚēçşĐÔŞ
ìĄÔûĉÔüąñõąíąøûąýèöíĄæäćèÝĄĘìîŖêĈė 3, 4 êĈėÔĜąøĄÚðŗÔîâćíĄèćÔąöñõąíąøđçõĒÝşÔöăíúìÔąöñõąíąø
ĐøăÔąöñõąíąøĐííĀÚ×ŢöúôĒìÔąöĐÔşîŤàþąçşąìýċÕóąñĒþşĐÔŞïČşîřúõöúôÛĜąìúì156 ×ì ĀąÛąöõŢêĈė
ÔĜąøĄÚìćďêûÔąöðŗÔîâćíĄèćÔąöñõąíąøÕĀÚìĄÔûĉÔüąêĈėďîŦìÔøċŞôèĄúĀõŞąÚÛĜąìúì60 ×ì ñõąíąøêĈėÔĜąøĄÚ
ìćď êûÔąöðŗ Ô îâć íĄ èć Ô ąöñõąíąøÕĀÚìĄ Ô ûĉ Ô üąÔøċŞ ô èĄ ú ĀõŞ ą ÚÛĜ ą ìúì80 ×ìĐøăïČş îř ú õêĈė ē çş öĄ í Ôąö
îâćíĄèćÔąöñõąíąøÛąÔìĄÔûĉÔüąêĈėďîŦìÔøċŞôèĄúĀõŞąÚĒìĐþøŞÚðŗÔþøĄÔÛĜąìúì80 ×ì
öăõăêĈė 2 ûĉÔüąöČîĐííðŗÔĀíöôîöăÝąÔöĐøăÔøċŞôèĄúĀõŞąÚēçşĐÔŞïČşêöÚ×ċæúċåćêĈėïČşúćÛĄõ
ďøĊ Ā ÔĐííďÛąăÛÚÛąÔ×ċ æ ýôíĄ èć ď îŦ ì ïČş êĈė ôĈ × úąôöČş × úąôýąôąöéçş ą ìÛć è úć ê õąþöĊ Ā Ûć è ñċ ê ëûąýìŢ
çşąìÔąöûĉÔüąĐøăÔąöûĉÔüąñõąíąøÛĜąìúì9 ×ì
öăõăêĈė 3 ûĉÔüąîöăýć ê ëćï øÕĀÚöČî Đííðŗ Ô ĀíöôîöăÝąÔöĐøăÔøċŞô èĄú ĀõŞąÚĒìñĊĘì êĈė
êĈėïČşúćÛĄõďøĊĀÔĐííďÛąăÛÚēçşĐÔŞúćêõąøĄõñõąíąøíöôöąÝÝììĈì×öûöĈëööôöąÝĐøăĐþøŞÚðŗÔēçşĐÔŞ
đöÚñõąíąøôþąöąÝì×öûöĈëööôöąÝîöăÝąÔöĐøăÔøċŞôèĄúĀõŞąÚēçşĐÔŞìĄÔûĉÔüąñõąíąøûąýèöíĄæäćè
ÝĄìĘ îŖêĈėúćêõąøĄõñõąíąøíöôöąÝÝììĈì×öûöĈëööôöąÝêĈėÔĜąøĄÚÛăðŗÔîâćíĄèćÔąöñõąíąøĒìöąõúćÝąÔąö
ñõąíąøÔøċŞôèĄúĀõŞąÚēçşÛąÔĀąýąýôĄ×öÛĜąìúì20 ×ìĀąÛąöõŢêĈėÔĜąøĄÚìćďêûÔąöðŗÔîâćíĄèćÔąöñõąíąø
ÔøċŞôêçøĀÚïČşúćÛĄõďøĊĀÔĐííďÜñąăďÛąăÛÚÛĜąìúì5 ×ìñõąíąøđöÚñõąíąøôþąöąÝì×öûöĈëööôöąÝ
êĈėďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíÔąöðŗÔîâćíĄèćÔąöñõąíąøÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚïČşúćÛĄõďøĊĀÔĐííďÜñąăďÛąăÛÚÛĜąìúì5 ×ì
ĐøăïČşîřúõđöÚñõąíąøôþąöąÝì×öûöĈëööôöąÝêĈėēçşöĄíÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøÛąÔÔøċŞôêçøĀÚïČşúćÛĄõ
ďøĊĀÔĐííďÜñąăďÛąăÛÚÛĜąìúì20 ×ì
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èĄúĐîö
èĄúĐîöêĈėĒÝşûĉÔüąĒìöăõăêĈėûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôĒìÕĄĘìêçøĀÚèĄúĐîöèşì
ēçşĐÔŞöČîĐííðŗÔĀíöôďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
ĐøăèĄúĐîöèąôēçşĐÔŞ×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøïøÔąö
îöăďôćìöČîĐííðŗÔĀíöôÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøĐøăñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČş
èìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
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ÔöĀíĐìú×ćçÔąöúćÛõĄ
ÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘďîŦìÔąöúćÛĄõĐøăñĄåìąÛĜąĐìÔĀĀÔďîŦì3 öăõăïČşúćÛĄõĒÝşĐìú×ćçýĜą×ĄàçĄÚìĈĘ
öăõăêĈ1 ûĉÔüą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøĐìú×ćçýĜą×ĄàêĈėĒÝşďîŦìãąì
ÕĀÚÔöĀíýąöă×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøēçşĐÔŞĐìú×ćç
×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÔöăíúìÔąöñõąíąøĐøăÔąöñõąíąøĐííĀÚ×ŢöúôďñĊėĀĒÝşýöşąÚď×öĊėĀÚôĊĀ
þą×úąôèşĀÚÔąöÛĜąďîŦì ĒìÔąöñĄå ìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢĒìĐèŞøăçşąìĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąø
ÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
öăõăêĈ2 ûĉÔüąöČîĐííðŗÔĀíöôďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚ
ÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøĐìú×ćçýĜą×ĄàêĈėĒÝşďîŦìãąìĒìÔąöýöşąÚöČîĐííðŗÔĀíöôēçşĐÔŞĐìú×ćç×úąôÜøąç
êąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚÔąöñĄåìąÛćèöČîĐííÔąöðŗÔĀíöôĐøăöČîĐííðŗÔĀíöôèąôĐìú
ñċêëûąýìąďñĊėĀýöşąÚöČîĐííðŗÔĀíöôďñĊėĀíööÛċĒìþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôĐøăĒÝşďîŦìď×öĊėĀÚôĊĀĒìÔąöñĄåìą
×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìúñċêëûąýìąĒìöăõăêĈė 3 đçõöČîĐííðŗÔĀíöô
íČöæąÔąöþøĄÔëööôĀćìêöĈõŢ 5 ñøă5 ĐøăþøĄÔēèöýćÔÕąÔĄí×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČş
èìďĀÚĐøăĒÝşĐìú×ćçöČîĐííÔąöðŗÔĀíöôĒìÕĄĘìèĀìÔćÛÔööôÔąöñĄåìąþøĄÔýČèöďñĊėĀýöşąÚĐøăñĄåìą
þøĄÔýČèö
öăõăêĈ3 ûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìúñċêëûąýìąĐìú×ćçýĜą×ĄàêĈėĒÝşďîŦìãąìĒìÔąöûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐíí
ðŗÔĀíöôēçşĐÔŞĐìú×ćçÔąöíöćþąöþøĄÔýČèö ďñĊėĀĒÝşĒìÔöăíúìÔąöðŗÔĀíöôĐøăîöăďôćìïøÔąöðŗÔĀíöô
ÛąÔĐìú×ćçÔąöúćÛĄõçĄÚÔøŞąúçĄÚĐýçÚĒìóąñîöăÔĀíêĈė1

ðŘìĊę 5 ÞïĆïìĊę 10 : ÖøÖäćÙö – íĆîüćÙö 255

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal
öăõăêĈė 1
ÔöĀí×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąø
1.×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢôĈ5 çşąì (Goleman, 1998: 95 ) çĄÚìĈĘ
1) çşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚ2) çşąìÔąö×úí×ċôèìďĀÚ
3) çşąìĐöÚÛČÚĒÛĒìèìďĀÚ4) çşąìďĀąĒÛďÕąôąĒýŞĒÛďöąĐøă
5) çşąìêĄÔüăêąÚýĄÚ×ô
2. ÔöăíúìÔąöñõąíąø îöăÔĀíçşúõ5 ĀÚ×ŢîöăÔĀí
(úćÛćèöąÔċýċôóŢĐøă×æă. 2552 : 5-6 ) çĄÚìĈĘ
1) ďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøêąÚÔąöñõąíąø 2) úćìćÛÜĄõîŤàþąêąÚÔąö
ñõąíąø 3) úąÚĐïìÔąöñõąíąø 4) îâćíĄèćÔąöñõąíąø Đøă
5) îöăďôćìïøêąÚÔąöñõąíąø
3. ÔąöñõąíąøĐííĀÚ×Ţöúô ýćúøĈûćöćēø. 2551: 153-155 çĄÚìĈĘ
3.1 ñõąíąøÛăèşĀÚèöăþìĄÔéĉÚ×ìĒìøĄÔüæăĀÚ×ŢöúôêĈėēôŞ
ýąôąöéĐõÔÔąõÛćèĐøăÛćèúćààąæĀĀÔÛąÔÔĄìēçş
3.2 ñõąíąøÛăèşĀÚýöşąÚýóąñĐúçøşĀôêĈėýŞÚďýöćôÔąöôĈ
îâćýĄôñĄìëŢöăþúŞąÚñõąíąøÔĄíïČşîřúõ/ïČşĒÝşíöćÔąö
3.3 ñõąíąøÛăèşĀÚďîŕçđĀÔąýĒþşïČşîřúõ/ïČşĒÝşíöćÔąöďÕşąôąôĈýŞúì
öŞúôĒìÔąöçČĐøýċÕóąñèìďĀÚ
3.4 ñõąíąøèşĀÚôĈêĄÔüăĒìÔąöèćçèŞĀýĊėĀýąöĐøăýöşąÚ
ýĄôñĄìëóąñďÝćÚíĜąíĄçïČşîřúõ/ ïČşĒÝşíöćÔąö
3.5 ñõąíąøÛăèşĀÚýąôąöéĒþşÕşĀôČøĐøă×úąôöČşèŞąÚĕÔĄíïČşîřúõ/
ïČşĒÝşíöćÔąöĐøăîöăÝąÝìēçş
3.6ñõąíąøýąôąöéďýöćôýöşąÚñøĄÚĀĜąìąÛĒþşïČşîřúõ/ïČşĒÝşíöćÔąö
Đøă×öĀí×öĄúĒìÔąöçČĐøýċÕóąñÕĀÚèìďĀÚ
3.7 ñõąíąøÛăèşĀÚýìĄíýìċìÔöăíúìÔąöòŘŨìþąõĐøăÔąöďÛöćà
ñĄåìąÕĀÚïČşîřúõ/ ïČşĒÝşíöćÔąöđçõÔąöçČĐøďĀąĒÛĒýŞĀõŞąÚďĀĊĘĀĀąêö
3.8 ñõąíąøýŞÚďýöćôĐøăýìĄíýìċìÔąöĒÝşúćëĈñĊĘìíşąìþöĊĀúćëĈÔąö
ĀĊėìĕêĈėďîŦìîöăđõÝìŢĒìÔąöýŞÚďýöćôýċÕóąñÔąöîŚĀÚÔĄìđö×ÔąöçČĐø
ĐøăíĜąíĄçĐøăÔąöòŘŨìòČýóąñĀõŞąÚďþôąăýô

öăõăêĈė 2
ÔöĀíÔąöûĉÔüąöČîĐííðŗÔĀíöô
1. ×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔ
öČşèìďĀÚ îöăÔĀíçşúõ3ĀÚ×ŢîöăÔĀí
(Goleman. 1998: 95) çĄÚìĈĘ1) öČşÛĄÔĀąöôæŢ
èìďĀÚ 2) îöăďôćìèìďĀÚēçşéČÔèşĀÚ Đøă3)
ôĄėìĒÛĒìèìďĀÚ
2. ÔąöñĄåìąÛćè (ñöăďêñúćýċêëćÔúĈ,2543:
101 -103,18)
2.1 þøĄÔëööôĀćìêöĈõŢ5 ñøă5
îöăÔĀíçşúõçĄÚìĈĘ 1) ûöĄêëą2) úćöćõă 3) ýèć
4) ýôąëćĐøă 5) îŤààą
2.2 þøĄÔëööôēèöýćÔÕą îöăÔĀíçşúõ
çĄÚìĈĘ 1) ûĈø2) ýôąëćĐøă 3) îŤààą
3. öČîĐííÔąöðŗÔĀíöôîöăÔĀíçşúõ4
ÔćÛÔööô (Buckley & Caple. 1995) çĄÚìĈĘ
1) þą×úąôèşĀÚÔąöÛĜąďîŦì 2) ñĄåìą
þøĄÔýČèö 3) íöćþąöþøĄÔýČèöĐøă 4)
îöăďôćìïøÔąöĒÝşþøĄÔýČèö
4. öČîĐííðŗÔĀíöôèąôĐìúñċêëûąýìą
(ñöăďêñúćýċêëćÔúĈ,2543: 101 -103,18)

öăõăêĈė 3
ÔöĀíûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöô
- ÔąöíöćþąöþøĄÔýČèö îöăÔĀíçşúõ
1) ÕĄĘìÔŞĀìçĜąďìćìÔąö2)
ÕĄĘìçĜąė ďìć
ÔąöĐøă3) ÕĄçĘìçĜÔąöúć
ąďìćìÛÔąöďôĊ
óąñêĈ
1 ìÔöĀíĐìú×ć
õĄ ėĀýćĘìýċçÔąö
ðŗÔĀíöô çìĄõďêĈõìñċå,2540: 78-81)

óąñêĈė 1 ÔöĀíĐìú×ćçúćÛĄõ
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úćëĈçĜąďìćìÔąöúćÛĄõ

106

öăõăêĈė 1 ûĉÔüą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
ÕĄĘìèĀìêĈė1 ûĉÔüąúööæÔööôêĈėďÔĈėõúÕşĀÚÔĄí×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÔöăíúìÔąöñõąíąø
ĐøăÔąöñõąíąøĐííĀÚ×ŢöúôĐøşúìĜąĐìú×ćçôąíČöæąÔąöĒìÔąöýöşąÚĐííýĀíéąôñ÷èćÔööô×úąôÜøąç
êąÚĀąöôæŢĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
ÕĄĘìèĀìêĈė2 èöúÛýĀí×ċæóąñÕĀÚĐííýĀíéąôđçõïČşêöÚ×ċæúċåćÛĜąìúì3 ×ìÛąÔìĄĘìþą
×ŞąçĄÝìĈ×úąôýĀç×øşĀÚēçşďêŞąÔĄí1 ÛĉÚìĜąēîêçøĀÚĒÝşÔĄíìĄÔûĉÔüąñõąíąøûąýèöíĄæäćèÝĄĘìîŖêĈė3, 4 êĈėÔĜąøĄÚ
ðŗ Ô îâć íĄ èć Ô ąöñõąíąøĒìöąõúć Ý ąÔąöñõąíąøĐøăĀąÛąöõŢ ñ õąíąøúć ê õąøĄ õ ñõąíąøíöôöąÝÝììĈ
ì×öûöĈëööôöąÝñõąíąøêĈė ďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíÔąöðŗ Ôîâć íĄèćÚąìÕĀÚìĄÔûĉÔüąĐøăïČşîřúõêĈė ēçşöĄíÔąöîâćíĄ èćÔąö
ñõąíąøÛąÔìĄÔûĉÔüąçĄÚÔøŞąúĒìđöÚñõąíąøôþąöąÝì×öûöĈëööôöąÝÛĜąìúì30 ×ìĐøşúþą×Şą×úąôďÝĊėĀôĄėì
ÕĀÚĐííýĀíéąô
ÕĄĘ ì èĀìêĈė  3 ìĜ ą þìĄ Ú ýĊ Ā ÛąÔđ×öÚÔąöÛĄ ç èĄĘ Ú íĄ æ äć è úć ê õąøĄ õ ôþąúć ê õąøĄ õ öąÝóĄ â
ì×öûöĈëööôöąÝéĉÚïČşĀĜąìúõÔąöúćêõąøĄõñõąíąøĐøăïČşĀĜąìúõÔąöđöÚñõąíąøÕĀÚĐèŞøăñĊĘìêĈėÕĀĀìċàąèďÔĖí
Õş Ā ôČ ø ÛąÔÔøċŞ ô èĄ ú ĀõŞ ą ÚĐøş ú èöúÛýĀí×úąôýôíČ ö æŢ Õ ĀÚĐííýĀíéąôĐøăďøĊ Ā ÔÔøċŞ ô èĄ ú ĀõŞ ą ÚêĈė è Āí
ĐííýĀíéąôēçş×öíéşúìÕĀÚÔøċŞôèĄúĀõŞąÚêĄĘÚ4 ÔøċŞôďîŦìèĄúĐêìÕĀÚîöăÝąÔöēçşĐÔŞÔøċŞôèĄúĀõŞąÚÛąÔúćêõąøĄõ
ñõąíąøíöôöąÝÝììĈèöĄÚĐøăÔøċŞôèĄúĀõŞąÚÛąÔđöÚñõąíąøèöĄÚĐøşúîöăôúøïøèøĀçÛìúćď×öąăþŢÕşĀôČøĐøă
ĐîøïøÕş ĀôČ øèąôďÔæäŢ êĈėÔĜ ąþìçēçş ×úąôèş ĀÚÔąöÛĜ ąďîŦ ìĒìÔąöñĄ åìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢ çş ąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
öăõăêĈė 2 ûĉÔüąöČîĐííðŗÔĀíöôďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚÕĀÚ
ìĄÔûĉÔüąñõąíąø
ÕĄĘìèĀìêĈė1 ûĉÔüąúööæÔööôêĈėďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíÔąöñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìú×ćçñċêëûąýìąöČîĐííðŗÔĀíöôĐøăöČîĐííÔąöðŗÔĀíöô
ÕĄĘìèĀìêĈė2 öŞąÚöČîĐííðŗÔĀíöôíööÛċĒìþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôèąôĐìú×ćçñċêëûąýìąďñĊėĀ
ñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČş èìďĀÚĐøăĐííýĀíéąô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìú×ćçÕĀÚđÔøĐôìĐøăýöşąÚĐííîöăďôćì×úąôďþôąăýôÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôñöşĀô
þøĄÔýČèöðŗÔĀíöô
ÕĄìĘ èĀìêĈė3 ïČşêöÚ×ċæúċåćîöăďôćì×úąôďþôąăýôÕĀÚöŞąÚöČîĐííñöşĀôþøĄÔýČèöðŗÔĀíöô
ĐøăîöĄíîöċÚĐÔşēÕèąôÕşĀďýìĀĐìă
öăõăêĈė 3 ûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöô
ÕĄĘìèĀìêĈė  1 ìĜ ąöČîĐííðŗÔĀíöôñöşĀôþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôēîêçøĀÚĒÝşÔĄí ìĄÔûĉÔüą
ñõąíąøûąýèöíĄæäćèÝĄìĘ îŖêĈė2 êĈėĀąýąýôĄ×öďîŦìÔøċŞôêçøĀÚÛĜąìúì20 ×ìĐøăìĜąþìĄÚýĊĀÛąÔđ×öÚÔąö
ÛĄçèĄĘÚíĄæäćèúćêõąøĄõôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâì×öûöĈëööôöąÝéĉÚïČşĀĜąìúõÔąöúćêõąøĄõñõąíąøíöôöąÝÝììĈ
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ì×öûöĈëööôöąÝÕĀĀìċàąèĒþşìĄÔûĉÔüąÔøċŞôêçøĀÚďÕşąöĄíÔąöêçøĀÚĐøăéĉÚďÛşąĀąúąýúĄçñöăëąèċúöúćþąö
ì×öûöĈëööôöąÝÕĀĀìċàąèĒÝşýéąìêĈėĐøăĀċîÔöæŢèŞąÚĕñöşĀôêĄĘÚÛĄçďèöĈõô×úąôñöşĀôèŞąÚĕýĜąþöĄíÔąö
ðŗÔĀíöôďÝŞìĀąþąöďĀÔýąöîöăÔĀíÔąöðŗÔĀíöôďîŦìèşìÛąÔìĄĘììĜąþìĄÚýĊĀÛąÔđ×öÚÔąöÛĄçèĄĘÚíĄæäćè
úć ê õąøĄ õ ôþąúć ê õąøĄ õ öąÝóĄ â ì×öûöĈ ë ööôöąÝÕĀ×úąôöŞ ú ôôĊ Ā ÛąÔêĈ ô úć ê õąÔöïČş ďÝĈėõ úÝąàçş ą ìÔąö
ðŗÔĀíöô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìú×ćçñċêëûąýìąĐøăçşąìÔąöûĉÔüą
ñõąíąøďîŦìúćêõąÔö ĐøăÛĄçĀíöôèąôúĄìďúøąêĈėÔĜąþìçĐøăďôĊėĀýćĘìýċçÔąöĀíöôîöăďôćì×úąôÜøąçêąÚ
ĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚÔąöĒÝşöČîĐííðŗÔĀíöôñöşĀôþøĄÔýČèöđçõÔøċŞôêçøĀÚêĄìêĈĐøăèćçèąô
ñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşè ìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøþøĄÚÔąöðŗÔĀíöô
2 ďçĊĀì
ÕĄĘìèĀìêĈė2 îöĄíîöċÚĐÔşēÕöČîĐííðŗÔĀíöôñöşĀôþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôèąôïøÔąöîöăďôćì
ĐøăÕşĀďýìĀÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚ


ď×öĊėĀÚôĊĀÔąöúćÛĄõ
öăõăêĈė 1 ûĉÔüą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøď×öĊėĀÚôĊĀêĈėĒÝşēçşĐÔŞĐííýĀíéąô
ñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøôĈ 2 èĀìèĀìêĈė1
ýéąìóąñèĀìêĈė2 ñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøďîŦìĐííôąèöąýŞúì
îöăôąæ×Şą5 öăçĄíôĈ×Ĝąéąô52 ÕşĀÛĜąĐìÔďîŦìçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚ6 ÕşĀçşąìÔąö×úí×ċôèìďĀÚ10
ÕşĀçşąìĐöÚÛČÚĒÛĒìèìďĀÚ8 ÕşĀçşąìďĀąĒÛďÕąôąĒýŞĒÛďöą10 ÕşĀĐøăçşąìêĄÔüăêąÚýĄÚ×ô18 ÕşĀđçõïŞąì
ÔąöèöúÛýĀí×ċæóąñÛąÔïČşêöÚ×ċæúċåćĐøăþą×Şą×úąôďÝĊėĀôĄėìêĄĘÚÜíĄíēçşďêŞąÔĄí0.97ĐøăĒþş×ăĐììíŞĀõ
ôąÔ=5íŞĀõ=4îąìÔøąÚ= 3ìşĀõ= 2ĐøăìşĀõêĈėýċç= 1
öăõăêĈė 2ûĉÔüąöČîĐííðŗÔĀíöôď×öĊėĀÚôĊĀêĈėĒÝş×ĊĀĐííîöăďôćì×úąôďþôąăýôÕĀÚöŞąÚöČîĐíí
ðŗÔĀíöôĐøăþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôďîŦìĐííôąèöąýŞúìîöăôąæ×Şą5 öăçĄíĐøăĒþş×ăĐììďþôąăýôôąÔêĈėýċç=
5ôąÔ=4îąìÔøąÚ= 3ìşĀõ= 2ĐøăìşĀõêĈėýċç= 1
öăõăêĈė 3ûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôď×öĊėĀÚôĊĀêĈėĒÝşēçşĐÔŞ
1.Đííîöăďôćì×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşĒìèìďĀÚèąôĐìú×ćçÕĀÚđÔøĐôì
ďîŦìĐííôąèöąýŞúìîöăôąæ×Şą5 öăçĄíôĈÕşĀ×Ĝąéąô64 ÕşĀďîŦìÕşĀ×ĜąéąôêĄĘÚêąÚíúÔĐøăêąÚøíÛĜąĐìÔ
ďîŦìçşąìÔąööČşÛĄÔĀąöôæŢèìďĀÚ21 ÕşĀçşąìÔąöîöăďôćìèìďĀÚēçşéČÔèşĀÚ20 ÕşĀĐøăçşąì×úąôôĄėìĒÛĒìèìďĀÚ
23 ÕşĀēçşïŞąìÔąöèöúÛýĀí×ċæóąñÛąÔïČşêöÚ×ċæúċåćĐøăþą×Şą×úąôďÝĊėĀôĄėìêĄĘÚÜíĄíēçşďêŞąÔĄí0.96ÔąöĒþş
×ăĐìì×ĜąéąôêąÚíúÔíŞĀõôąÔ=5íŞĀõ=4íąÚ×öĄĘÚ= 3ìąìĕ×öĄĘÚ= 2ĐøăēôŞď×õ= 1ýŞúì×ĜąéąôêąÚ
øíĒþş×ăĐììÔøĄíÔĄì
2. öČîĐííðŗÔĀíöôñöşĀôþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøïČşúćÛĄõýöşąÚÕĉĘìèąôöČîĐííðŗÔĀíöôĐìú×ćçñċêëûąýìąĐøăēçş
*
ïŞąìÔąöîöăďôćì×úąôďþôąăýôĒìöăçĄíôąÔ x = 4.09) ÛąÔïČşêöÚ×ċæúċåć9 ×ìþøĄÔýČèöðŗÔĀíöô
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îöăÔĀíçşúõ4 þìŞúõðŗÔĀíöôþìŞúõêĈė 1 ýöşąÚñøĄÚĐþŞÚûöĄêëąĒìúćÝąÝĈñþìŞúõêĈė 2 öČşÛĄÔĀąöôæŢèìďĀÚ
þìŞúõêĈė3 îöăďôćìèìďĀÚēçşéČÔèşĀÚĐøăþìŞúõêĈė 4 ôĄėìĒÛĒìèìďĀÚĐèŞøăþìŞúõĒÝşďúøąĒìÔąöĀíöô5
ÝĄėúđôÚĐøăĐèŞøăþìŞúõðŗÔĀíöôîöăÔĀíçşúõ×ĜąĀëćíąõþìŞúõÔąöðŗÔĀíöôúĄèéċîöăýÚ×ŢďÝćÚñ÷èćÔööô
ď×şąđ×öÚďìĊĘĀþąöČîĐííðŗÔĀíöôÔćÛÔööôÔąöðŗÔĀíöôýĊėĀîöăÔĀíÔąöðŗÔĀíöôÔąöúĄçĐøăîöăďôćìïø
 3.Đííîöăďôćì×úąôďþôąăýôÔąöĒÝşöČîĐííÔąöðŗÔĀíöôĒìĐèŞøăþìŞúõďîŦìĐííôąèöąýŞúì
îöăôąæ×Şą5 öăçĄíôĈÕşĀ×Ĝąéąô16 ÕşĀîöăÔĀíçşúõďìĊĘĀþąýąöăÔćÛÔööôĐøăúćëĈÔąöðŗÔĀíöôďĀÔýąö
ĐøăýĊėĀêĈėĒÝşðŗÔĀíöôďúøąÔĄí×úąôýĜą×ĄàÕĀÚþìŞúõðŗÔĀíöôÔąöĒþş×ăĐììďþôąăýôôąÔêĈėýċç=5ôąÔ=4
îąìÔøąÚ= 3ìşĀõ= 2ĐøăìşĀõêĈėýċç= 1ĐøăèĀìêşąõÕĀÚĐèŞøăþìŞúõðŗÔĀíöôďîŦì×Ĝąéąôîøąõďîŕç
ďñĊėĀĒþşÔøċŞôêçøĀÚēçşĐýçÚÕşĀ×ćçďþĖìĐøăÕşĀďýìĀĐìă
4. ÔąöýĄÚďÔèĐííôĈýŞúìöŞúôĒìîöăďçĖìñ÷èćÔööôÔąööČşÛĄÔĀąöôæŢèìďĀÚÔąöîöăďôćìèìďĀÚ
ēçşéČÔèşĀÚĐøă×úąôôĄėìĒÛĒìèìďĀÚÔøċŞôêçøĀÚ
5. ÔąöýăêşĀì×ćçďîŦìøąõøĄÔüæŢĀĄÔüöÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚ
6. ÔąöýĄôóąüæŢĐííôĈđ×öÚýöşąÚÕĀÚĀąÛąöõŢñõąíąøñõąíąøĐøăïČşîřúõ

ÔąöďÔĖíöúíöúôÕşĀôČø
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öăõăêĈė 1 ûĉÔüą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøïČşúćÛĄõçĜąďìćìÔąööăþúŞąÚúĄìêĈė 1
ďçĊĀìďôüąõì-ďçĊĀìñ÷ûÛćÔąõìñ.û.2552ïČşúćÛĄõìĜąþìĄÚýĊĀÛąÔđ×öÚÔąöÛĄçèĄĘÚíĄæäćèúćêõąøĄõéĉÚ
ïČşĀĜą ìúõÔąöúć êõąøĄ õñõąíąøÕĀÚĐèŞøăýéąíĄ ìĐøăïČş ĀĜą ìúõÔąöđöÚñõąíąøÕĀÚĐþøŞÚðŗ ÔþøĄÔ ÕĀ
ĀìċàąèĒìÔąöďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøÛąÔÔøċŞôèĄúĀõŞąÚïČşúćÛĄõďÕşąñíÔøċŞôèĄúĀõŞąÚďñĊėĀÕĀ×úąôöŞúôôĊĀÛąÔÔøċŞô
èĄúĀõŞąÚĒìÔąöèĀíĐííýĀíéąôđçõĀëćíąõďÔĈėõúÔĄí×úąôďîŦìôąÕĀÚÔąöúćÛĄõúĄèéċîöăýÚ×ŢÕĀÚÔąöúćÛĄõ
ÔąöďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøîöăđõÝìŢÕĀÚÔąöúćÛĄõĐøăÔąööĄÔüą×úąôøĄíÕĀÚÕşĀôČø
öăõăêĈė 2ûĉ Ô üąöČ î Đííðŗ Ô ĀíöôïČş úć ÛĄ õ ìĜ ą þìĄ Ú ýĊ Ā ÛąÔđ×öÚÔąöÛĄ ç èĄĘ Ú íĄ æ äć è úć ê õąøĄ õ
ôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâì×öûöĈëööôöąÝéĉÚïČşêöÚ×ċæúċåćêĈėôĈ×úąôďÝĈėõúÝąàçşąìÛćèúćêõąĐøăÛćèñċêëûąýìŢ
ÔąöûĉÔüąĐøăÔąöûĉÔüąñõąíąøÛĜąìúì9 ×ìďñĊėĀîöăďôćì×úąôďþôąăýôÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôĐøă
þøĄÔýČèöðŗÔĀíöôďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČş èìďĀÚÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
èąôĐìúñċêëûąýìąïČşúćÛĄõďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøçşúõèìďĀÚöăþúŞąÚúĄìêĈė 1 èċøą×ô2553- úĄìêĈė 30
ñ÷üóą×ô2554
öăõăêĈė 3ûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôïČşúćÛĄõďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøçşúõèìďĀÚöăþúŞąÚúĄìêĈė
15 – 31 ëĄìúą×ô2554 ÛĜąĐìÔďîŦì3 ÕĄĘìçĄÚìĈĘ
ÕĄĘìÔŞĀìêçøĀÚçĜąďìćìÔąööăþúŞąÚúĄìêĈė15 – 28 ÔĄìõąõì2554ñíìĄÔûĉÔüąñõąíąø
ûąýèöíĄæäćèÝĄìĘ îŖêĈė2 ďñĊėĀÝĈĘĐÛÚĒþşêöąíéĉÚúĄèéċîöăýÚ×ŢĐøăîöăđõÝìŢÕĀÚÔąöúćÛĄõöąõøăďĀĈõçÕĀÚÔąö
êĜąúćÛĄõÔąöďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøĐøăÔąööĄÔüą×úąôøĄíÕĀÚÕşĀôČø ÛąÔìĄĘìöĄíýôĄ×öìĄÔûĉÔüąďÕşąďîŦìÔøċŞô
êçøĀÚÛĜąìúì20 ×ìĐøăĐÛÔĒíõćìõĀôĒìÔąöďÕşąöŞúôÔąöúćÛĄõĒþşÔøċŞôèĄúĀõŞąÚďÞĖìÝĊėĀñöşĀôĐÛÔĐíí
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îöăďôćì×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚĒþşÔøċŞôêçøĀÚēçşêĜąĒìÔöæĈêĈėÔøċŞôêçøĀÚēôŞ
ďÕşąĒÛïČşúćÛĄõďîŕçđĀÔąýĒþşÞĄÔéąôēçşĐøăĀëćíąõĒþş×úąôÔöăÛŞąÚ

2. ÕĄĘìêçøĀÚ ďôĊėĀýćĘìýċçÔąöðŗÔĀíöôĒìĐèŞøăþìŞúõðŗÔĀíöôïČşúćÛĄõĐÛÔĐííîöăďôćì
×úąôďþôąăýôÕĀÚÔąöĒÝşöČîĐííðŗÔĀíöôĒþşÔøċŞôêçøĀÚîöăďôćìĐøăďôĊėĀýćĘìýċçÔąöðŗÔĀíöôĒþşÔøċŞô
êçøĀÚîöăďôćì×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚêĄìêĈñöşĀôêĄĘÚîöăďôćìÔąöĒÝşöČîĐíí
ðŗÔĀíöôçĜąďìćìÔąööăþúŞąÚúĄìêĈė29 –30 ÔĄìõąõì - 1 èċøą×ô2554
3ÕĄĘìþøĄÚêçøĀÚïČşúćÛĄõèćçèąôñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČş
èìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚĒìþĀïČşîřúõþøĄÚýćĘìýċçÔąöðŗÔĀíöôďîŦìďúøą2 ďçĊĀìďÔĖí
ÕşĀôČøÛąÔÔąöýĄÚďÔèĐííôĈýŞúìöŞúôĒìÕæăêĈėÔøċŞôèĄúĀõŞąÚîâćíĄèćÔąöñõąíąøÔąöýăêşĀì×ćçďîŦìøąõøĄÔüæŢ
ĀĄÔüöÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚĐøăýĄôóąüæŢĀąÛąöõŢñõąíąøñõąíąøĐøăïČşîřúõďÔĈėõúÔĄíñ÷èćÔööô×úąôÜøąç
êąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøĐøă×úąôñĉÚñĀĒÛçĜąďìćìÔąööăþúŞąÚúĄìêĈė1 – 31
ëĄìúą×ô2554

Ôąöúćď×öąăþŢÕşĀôČø
öăõăêĈė 1ûĉÔüą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøúćď×öąăþŢÕşĀôČøçşúõ×ĀôñćúďèĀöŢ
đçõđîöĐÔöôýĜąďöĖÛöČîSPSS ĒÝşýéćèć×ŞąďÜøĈėõĐøăýŞúìďíĈėõÚďíìôąèöãąì
öăõăêĈė 2ûĉÔüąöČîĐííðŗÔĀíöôúćď×öąăþŢÕşĀôČøçşúõ×ĀôñćúďèĀöŢđçõđîöĐÔöôýĜąďöĖÛöČîSPSS
ĒÝşýéćèć×ŞąďÜøĈėõĐøăýŞúìďíĈėõÚďíìôąèöãąì
öăõăêĈė 3ûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôúćď×öąăþŢÕşĀôČøçşúõ×ĀôñćúďèĀöŢđîöĐÔöô
ýĜąďöĖÛöČîSPSSĒÝşýéćèć×ŞąďÜøĈėõýŞúìďíĈėõÚďíìôąèöãąìt-testdependentĐøăÔąöúćď×öąăþŢÕşĀôČøďÝćÚ
×ċæóąñ

ïøÔąöúćÛĄõ
öăõăêĈė 1 ïøÔąöûĉÔüą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąçĄÚèąöąÚêĈė1
èąöąÚêĈė 1 ĐýçÚ×ăĐììďÜøĈėõýŞúìďíĈėõÚďíìôąèöãąìĐøăöăçĄíñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚ
ìĄÔûĉÔüąñõąíąøďîŦìöąõçşąìĐøăđçõöúô
*
S.D.
öăçĄíñ÷èćÔööô
ñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢ
x
1. çşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚ
3.65
0.55
ýČÚ
2. çşąìÔąö×úí×ċôèìďĀÚ
3.72
0.63
ýČÚ
3. çşąìĐöÚÛČÚĒÛĒìèìďĀÚ
3.74
0.53
ýČÚ
4. çşąìÔąöďĀąĒÛďÕąôąĒýŞĒÛďöą
3.90
0.58
ýČÚ
5.çşąìêĄÔüăêąÚýĄÚ×ô
3.91
0.57
ýČÚ
öúôêċÔçşąì
3.79
0.57
ýČÚ
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ÛąÔèąöąÚêĈė1 ñíúŞąìĄÔûĉÔüąñõąíąøôĈñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢđçõöúôêċÔçşąì
ĀõČŞĒìöăçĄíýČÚĐøăďôĊėĀñćÛąöæąďîŦìöąõçşąìñíúŞąĐèŞøăçşąìĀõČŞĒìöăçĄíýČÚďÝŞìÔĄì
öăõăêĈė 2 ýöşąÚöČîĐííðŗÔĀíöôÛąÔÔąöûĉÔüąúööæÔööôêĈėďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíöČîĐííÔąöðŗÔĀíöô
îöăÔĀíçşúõÔćÛÔööôýĜą×Ąà×ĊĀÔąöñĄåìąþøĄÔýČèöĐøăÔąöñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìú×ćçñċêëûąýìąēçşöČîĐííðŗÔĀíöôèąôĐìú×ćçñċêëûąýìąďñĊėĀñĄåìą×úąôêąÚ
ĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşçĄÚóąñîöăÔĀíêĈė2ĐøăèąöąÚêĈė2
×úąôèşĀÚÔąö
ÛĜąďîŦì
×úąôÜøąçêąÚ
ĀąöôæŢçşąì
ÔąöèöăþìĄÔöČş
èìďĀÚÕĀÚ
ìĄÔûĉÔüą
ñõąíąø
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þøĄÔëööô
ĀćìêöĈõŢ5 ñøă5
(ûöĄêëąúćöćõăýèć
ýôąëćîŤààą)

þøĄÔëööôēèöýćÔÕą
ûĈø
- öĄÔüąûĈø8
- ēþúşñöă -ýúçôìèŢ
-ĐïŞďôèèą
ýôąëćîŤààą
- îâćíĄèÔć ööôãąì
- ×ćçêíêúìĒ×öŞ×öúà
ēèöŞèöĀÚóąõĒìèì

þìŞúõðŗÔĀíöôêĈė1: ýöşąÚñøĄÚ
ĐþŞÚûöĄêëąĒìúćÝąÝĈñ(5 Ý.ô.)

þìŞúõðŗÔĀíöôêĈė2 : öČşÛĄÔ
ĀąöôæŢèìďĀÚ (5 Ý.ô.)
þìŞúõðŗÔĀíöôêĈė3 : îöăďôćìèì
ďĀÚēçşéČÔèşĀÚ
(5 Ý.ô.)
þìŞúõðŗÔĀíöôêĈė4: ôĄėìĒÛĒì
èìďĀÚ (5 Ý.ô.)

- íúÝďìÔÕĄôôÛąöĈ
- ìċŞÚÕąú- þŞôÕąú
- öĄÔüąûĈø 8
ÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚ
1.öČşÛĄÔĀąöôæŢèìďĀÚ
2.îöăďôćìèìďĀÚēçşéÔČ èşĀÚ
3.ôĄėìĒÛĒìèìďĀÚ
îöăďôćìïøÔąöðŗÔĀíöô
1. ×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢ
çşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚ
2.ñ÷èćÔööô×úąôÜøąç
êąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚĒìÔąö
îâćíĄèćÔąöñõąíąø
3. îöăďôćìÔąöĒÝşöČîĐíí
ðŗÔĀíöô

óąñêĈė 2 öČîĐííÔąöðŗÔĀíöôèąôĐìú×ćçñċêëûąýìąďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚ
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èąöąÚêĈė 2 ĐýçÚ×ăĐììďÜøĈėõýŞúìďíĈėõÚďíìôąèöãąìĐøăöăçĄí×úąôďþôąăýôĀÚ×ŢîöăÔĀí
ÕĀÚöŞąÚöČîĐííðŗÔĀíöôĐøăþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôďîŦìöąõĀÚ×ŢîöăÔĀíĐøăđçõöúô
đçõïČêş öÚ×ċæúċåć
ĀÚ×ŢîöăÔĀíÕĀÚöŞąÚþøĄÔýČèö
1. þøĄÔÔąöĐøăďþèċïø
2. ÛċçôċŞÚþôąõÕĀÚþøĄÔýČèö
3. ďìĊĘĀþąÕĀÚþøĄÔýČèö
4. öČîĐííðŗÔĀíöô
5. ýĊėĀêĈėĒÝşĒìÔąöðŗÔĀíöô
6. úćëĈÔąöúĄçĐøăîöăďôćìïø
7. ÛĜąìúìþìŞúõÔąöðŗÔĀíöôĐøăÕĀíÕŞąõÕĀÚ
ÔąöðŗÔĀíöô
8. þìŞúõðŗÔĀíöôĐèŞøăþìŞúõ
8.1 þìŞúõêĈė 1 : ýöşąÚñøĄÚĐþŞÚûöĄêëąúćÝąÝĈñ
8.2 þìŞúõêĈė2 : öČşÛĄÔĀąöôæŢèìďĀÚ
8.3 þìŞúõêĈė3 : îöăďôćìèìďĀÚēçşéČÔèşĀÚ
8.4 þìŞúõêĈė4 : ôĄėìĒÛĒìèìďĀÚ
9. öăõăďúøąĒìÔąöðŗÔĀíöô
óąñđçõöúô

*
x

4.38
3.88
4.13
3.88
3.75
4.00
4.38

S.D.
0.46
0.61
0.36
0.86
0.44
0.50
0.48

öăçĄí×úąôďþôąăýô
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ

4.38
4.38
4.38
4.38
4.00
4.09

0.48
0.48
0.48
0.48
0.50
0.46

ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ
ôąÔ

ÛąÔèąöąÚêĈė  2 ÛąÔÔąöñć Û ąöæąÕĀÚïČş ê öÚ×ċ æ úċ åć ñ íúŞ ą öŞ ą ÚþøĄ Ô ýČ è öðŗ Ô ĀíöôĒìĐèŞ ø ă
ĀÚ×ŢîöăÔĀíôĈ×úąôďþôąăýôđçõöúôĀõČŞĒìöăçĄíôąÔĐøăďôĊėĀñćÛąöæąďîŦìöąõÕşĀñíúŞą êċÔÕşĀĀõČŞĒì
öăçĄíôąÔďÝŞìÔĄì
öăõăêĈė 3 ïøÔąöûĉÔüąîöăýćêëćïøÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôçĄÚèąöąÚêĈė3 - 4
èąöąÚêĈė 3 ďîöĈõíďêĈõí×ăĐììďÜøĈėõÔąöèöăþìĄÔöČşĒìèìďĀÚÔŞĀìĐøăþøĄÚÔąöêçøĀÚĒÝşöČîĐííðŗÔĀíöô
ďñĊėĀ×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚĒìÔøċŞôêçøĀÚÛĜąìúì20 ×ì
èĄúĐîöèąô
çşąìÔąööČşĀąöôæŢèìďĀÚ
çşąìÔąöîöăďôćìèìďĀÚēçşéČÔèşĀÚ
çşąì×úąôôĄėìĒÛĒìèìďĀÚ
ÔąöèöăþìĄÔöČşĒìèìďĀÚ
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ÔŞĀìêçøĀÚ
*
S.D.
x
3.70 0.28
3.54 0.31
3.50 0.28
3.57 0.24

þøĄÚêçøĀÚ
*
S.D.
x
4.02 0.32
3.94 0.26
3.85 0.22
3.94 0.22

t-test
(dependent)
-4.66***
-5.73***
-6.54***
-6.96***
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ÛąÔèąöąÚêĈė3 ĐýçÚúŞąÔøċŞôêçøĀÚôĈ×ăĐììďÜøĈėõÔąöèöăþìĄÔöČşĒìèìďĀÚÔŞĀìĐøăþøĄÚÔąöêçøĀÚĒÝş
öČîĐííðŗÔĀíöôĀõČŞĒìöăçĄíýČÚþøĄÚÔąöêçøĀÚñíúŞąôĈ×ăĐììďÜøĈėõďñćėôÕĉĘìĐèŞõĄÚĀõČŞĒìöăçĄíýČÚďÝŞìďçćôÞĉėÚ
×ăĐììďÜøĈėõþøĄÚÔąöêçøĀÚôąÔÔúŞąÔŞĀìÔąöêçøĀÚĒÝşöČîĐííđçõôĈ×úąôĐèÔèŞąÚÔĄìĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚ
ýéćèćêĈėöăçĄí.001

112

èąöąÚêĈė 4 ïøÔąöîöăďôćì×úąôďþôąăýôÕĀÚöČîĐííĒìĐèŞøăþìŞúõðŗÔĀíöôĐøăÕşĀďýìĀĐìă
đçõÔøċŞôêçøĀÚ
*
S.D. ×úąôďþôąăýô
ÕşĀďýìĀĐìă
þìŞúõðŗÔĀíöô
x
þìŞúõêĈė1 ýöşąÚñøĄÚĐþŞÚûöĄêëąĒìúćÝąÝĈñ
1. öăõăďúøą
ôąÔêĈėýċç
4.50 0.60
1. ďìĊĘĀþąýąöă………………
ðŗÔĀíöôìşĀõ
ôąÔ
2. öČîĐííðŗÔĀíöô…................................ 4.40 0.59
ďÔćìēî×úöďñćėô
ôąÔ
3. ďĀÔýąöĐøăýĊėĀðŗÔĀíöô…………….......... 4.20 0.61
ÛĜąìúìúĄìďîŦìĀõŞąÚ
ôąÔ
4. ďúøąÔĄí×úąôýĜą×ĄàÕĀÚþìŞúõðŗÔĀíöô 4.00 0.79
ìşĀõ5 úĄì
þìŞúõêĈė2 öČşÛĄÔĀąöôæŢèìďĀÚ
2. ×úöĒþşďúøąĒì
ôąÔêĈėýċç
1. ďìĊĘĀþąýąöă………………………………………….. 4.70 0.47
ÔąöîâćíĄèć
ôąÔ
2. öČîĐííðŗÔĀíöô…................................ 4.45 0.51
ÔööôãąìĒþşôąÔ
ôąÔ
3. ďĀÔýąöĐøăýĊėĀðŗÔĀíöô……………………… 4.30 0.47
3. ×úöÛĄçĒþşôĈÔöæĈ
ôąÔ
4. ďúøąÔĄí×úąôýĜą×ĄàÕĀÚþìŞúõðŗÔĀíöô 4.35 0.58
èĄúĀõŞąÚêĈė
þìŞúõêĈė3 îöăďôćìèìďĀÚēçşéČÔèşĀÚ
þøąÔþøąõêĄĘÚĒì
ôąÔ
1. ďìĊĘĀþąýąöă………………………………………….. 4.45 0.60
ĐÚŞçĈĐøăēôŞçÛĈ ăÝŞúõ
ôąÔ
2. öČîĐííðŗÔĀíöô…................................ 4.35 0.58
ĒþşďÔćçôċôôĀÚêĈė
ôąÔ
3. ďĀÔýąöĐøăýĊėĀðŗÔĀíöô……………………… 4.20 0.41
öĀíçşąì
ôąÔ
4. ďúøąÔĄí×úąôýĜą×ĄàÕĀÚþìŞúõðŗÔĀíöô 4.25 0.71
þìŞúõêĈė4 ôĄėìĒÛĒìèìďĀÚ
ôąÔêĈėýċç
1. ďìĊĘĀþąýąöă………………………………………….. 4.60 0.50
ôąÔ
2. öČîĐííðŗÔĀíöô…................................ 4.25 0.55
ôąÔ
3. ďĀÔýąöĐøăýĊėĀêĈėĒÝşðÔŗ Āíöô……………….. 4.35 0.48
ôąÔ
4. ďúøąÔĄí×úąôýĜą×ĄàÕĀÚþìŞúõðŗÔĀíöô 4.10 0.85
óąñöúô
4.34 0.43
ôąÔ
ÛąÔèąöąÚêĈė4 ÛąÔÔąöñćÛąöæąÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚñíúŞąþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôđçõöúôôĈ×úąô
ďþôąăýôĀõČŞĒìöăçĄíôąÔĐøăďôĊėĀñćÛąöæąďîŦìöąõÕşĀñíúŞą ďÔĊĀíêċÔÕşĀÕĀÚĐèŞøăþìŞúõðŗÔĀíöôôĈ×úąô
ďþôąăýôĀõČŞĒìöăçĄíôąÔďÝŞìÔĄìõÔďúşìþìŞúõðŗÔĀíöôêĈė1, 2 Đøă3 ĒìÕşĀêĈė1 ďÔĈėõúÔĄíďìĊĘĀþąýąöăêĈėÔøċŞô
êçøĀÚďþĖìúŞąôĈ×úąôďþôąăýôôąÔêĈėýċç
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ýŞúìïøÔąöèćçèąôñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèćÔąö
ñõąíąøÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚñíúŞą×öĄĘÚĐöÔĕìĄÔûĉÔüąöČşýĉÔèĊėìďèşìĐøăÔøĄúôąÔêĈėÛăèşĀÚîâćíĄèćÔąöñõąíąø
ÔĄíïČşîřúõÛöćÚďñöąăďÔöÚúŞąïČşîřúõÛăďÛĖíĐøăÛăēçşöĄíĀĄìèöąõÛąÔÔąöîâćíĄèćÕĀÚèìĐøăēôŞêöąíúŞąïČşîřúõ
ÛăõĀôĒþşèìîâćíĄèćÔćÛÔööôìĄĘìĕ þöĊĀēôŞďôĊėĀēçşöĄíöČşøŞúÚþìşąúŞąèìÛăèşĀÚîâćíĄèćÔćÛÔööôÔąöñõąíąø
ÛąÔÔąöôĀíþôąõÕĀÚĀąÛąöõŢÞĉėÚďîŦìÔćÛÔööôêĈėĐèŞøă×ìēçşöĄíìĄĘìĐèÔèŞąÚÔĄììĄÔûĉÔüąÛăÛĄçÔąöÔĄí
×úąôöČşýĉÔçĄÚÔøŞąúđçõÔąöèĄĘÚýèćĐøăîöăďôćìèìďĀÚúŞąêĜąēôÛĉÚôĈĀąöôæŢ×úąôöČşýĉÔçĄÚÔøŞąúĀąÛďîŦì
ďñöąăēôŞď×õîâćíĄèćÔĄí×ìÛöćÚĕôĈ×úąôöČş×úąôýąôąöéēôŞďñĈõÚñĀĐøăďÔöÚúŞąïČşîřúõÛăēôŞĒþşêĜąÛĉÚíĀÔ
èĄúďĀÚúŞąÔŞĀìĀĊėìèşĀÚēîýöşąÚýĄôñĄìëóąñÔĄíïČşîřúõøŞúÚþìşąĐøăĐÛşÚĒþşêöąíúŞąèìÛăèşĀÚêĜąÔćÛÔööôĀăēö
ĒþşïČşîřúõíşąÚñöşĀôêĄĘÚÕĀĀìċàąèēîĒì×öąúďçĈõúÔĄìÛąÔìĄĘìďôĊėĀÔøĄíēîþĀñĄÔÛăêíêúìíêďöĈõìĐøăðŗÔ
îâćíĄèćÔć Û ÔööôìĄĘ ì ĕÔĄ í þċŞ ì ÔĄ íďñĊėĀ ìĕĒìèĀìÔøąÚ×Ċ ì ďñĊėĀ ýöş ą Ú×úąôôĄė ì ĒÛĒþş è ìďĀÚÔŞ Ā ìîâć íĄ èć Û öć Ú
úĄìöċŞÚÕĉĘìÔŞĀìîâćíĄèćÛöćÚÛăêíêúìíêďöĈõìĒþşñõąíąøþöĊĀĀąÛąöõŢòŤÚÔŞĀìĐøşúÛĉÚøÚôĊĀîâćíĄèćÕ æăêĈė
îâćíĄèćÛăîöăďôćìïČşîřúõēîñöşĀô ĕÔĄì ĐøăîøĀíĒÛĒþşÔĜąøĄÚïČşîřúõēîçşúõÛìĐøşúďýöĖÛíąÚ×öĄÚĘ ĐúăďúĈõìēî
éąôĀąÔąöďîøĈėõìĐîøÚĀõČŞďöĊėĀõĕÞĉėÚďîŦìÔąöîöăďôćìïøÔąöîâćíĄèćÕĀÚèìďĀÚĐøăìĜąÕşĀíÔñöŞĀÚēî
îöĄíîöċÚñĄåìąèŞĀēîĐøăþąÔēçşöĄí×ĜąÝôÛąÔïČşîřúõñõąíąøĐøăĀąÛąöõŢÛăöČş ýĉÔóą×óČôćĒÛôąÔĐøăöČşýĉÔ
öĄÔïČşîřúõèşĀÚÔąöÛăîâćíĄèćÔąöñõąíąøĒþşïČşîřúõđçõēôŞêşĀéĀõĐôşÛăďîŦìÔćÛÔööôêĈėõąÔĐøăÞĄíÞşĀìÔĖèąô
ïøÕĀÚÔąöîâćíĄèćçĄÚÔøŞąú ÛĉÚďîŦìêĈėñĉÚñĀĒÛêĄĘÚÕĀÚïČşîřúõĐøăêĈôÔąöñõąíąøèøĀçÛìĀąÛąöõŢ

ĀóćîöąõïøÔąöúćÛĄõ
1. ÔąöêĈėìĄÔûĉÔüąñõąíąøúćêõąøĄõñõąíąøýĄÚÔĄçÔöăêöúÚýąëąöæýċÕôĈñ÷èćÔööô×úąôÜøąç
êąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøĀõČŞĒìöăçĄíèėĜąÔúŞąçşąìĀĊėì ĕ ìĄĘìĀąÛďîŦì
ďñöąăìĄÔûĉÔüąêĈėďÕşąôąûĉÔüąĒìþøĄÔýČèöñõąíąøûąýèöíĄæäćèýŞúìĒþàŞĒþş×ċæ×ŞąóąõìĀÔĐÔŞúćÝąÝĈñďÝŞì
ďîŦìúćÝąÝĈñêĈėôĈÚąìêĜąĐìŞìĀìôĈöąõēçşçĈôĈ×úąôôĄėì×ÚēçşöĄíÔąöõÔõŞĀÚÛąÔýĄÚ×ôďîŦìèşìĐøăďôĊėĀēçşðŗÔ
îâćíĄèĒć ìýéąìÔąöæŢÛöćÚĀąÛñíúŞąēôŞÝĀíøĄÔüæăÚąìêĈėþìĄÔĐøăďþìĊėĀõèşĀÚĒÝş×úąôñõąõąôĐøăĀçêìýČÚĒì
ÔąöêĈėèşĀÚöĀÚöĄíĀąöôæŢĐøă×úąôèşĀÚÔąöêĈėĐèÔèŞąÚÔĄìÕĀÚïČşîřúõÛìďÔĖíÔç×úąôöČşýĉÔÔççĄìèŞąÚĕēúşďÔćç
×úąôďíĊėĀþìŞąõđçõēôŞöČşèĄú ýŞÚïøĒþşÔąöĐýçÚñ÷èćÔööôÔąöíöćÔąöêĈėďþôąăýôøçøÚ ýĀç×øşĀÚÔĄíñúÚöĄèìŢ
íċààąìċöĄÔüŢ 2546:303-304) êĈėēçşúćď×öąăþŢïČşďöĈõìĒìýéąíĄìÔąöûĉÔüąñõąíąøêĄĘÚóą×öĄãĐøăďĀÔÝìéĉÚ
×úąôēôŞďèĖôĒÛĐøăēôŞèĄĘÚĒÛìĄÔûĉÔüąñõąíąøúŞ ąôĈÛĜąìúìôąÔÔúŞąïČşêĈėèĄĘÚĒÛÛöćÚÞĉėÚôĈïøÔąöúćÛĄõďÛè×èćèŞĀ
úćÝąÝĈñÔąöñõąíąøÕĀÚìĄÔûĉÔüąêċÔÝĄĘìîŖĀõČŞĒìöăçĄíîąìÔøąÚéĉÚèėĜąĐøăďôĊėĀýĜąďöĖÛĀĀÔēîýŞÚïøĒþşĐýçÚ
ñ÷èćÔööôÕĀÚ×úąôçşĀõ×ċæëööôÛöćõëööô ÛìďÔćçÔöæĈòŚĀÚöşĀÚĒìýóąÔąöñõąíąøĐøăÔöæĈďÜñąăĒì
đöÚñõąíąøèŞąÚĕ
2. Ôąöîöăďôćì×úąôďþôąăýôÕĀÚöČîĐííðŗÔĀíöôÕĀÚïČşêöÚ×ċæúċåćđçõöúôĀõČŞĒìöăçĄíôąÔ
ĀąÛďîŦìďñöąăÔąöñĄåìąèąôĐìúñċêëûąýìąìĀÔÛąÔÛăôċŞÚñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢĐøşúõĄÚ ôĈ
úĄèéċîöăýÚ×ŢďñĊėĀÛăøç×úąôÝĄėúďñćėôñČì×úąôçĈĒþşďÔćçÕĉĘìĐÔŞíċ××øďîŦìýĜą×ĄàÛĉÚôċŞÚďìşìêĈėÔąöñĄåìąÛćè
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ďñöąăéşąýóąñÛćèĒÛçĈÚąôñ÷èćÔööôêąÚÔąõĐøăúąÛąÔĖçĈÚąôēîçşúõÞĉėÚýĀç×øşĀÚÔĄí×úąôèşĀÚÔąöÕĀÚ
ýĄÚ×ôîŤÛÛċíĄìîöăÔĀíÔĄíñċêëûąýìąĀõČŞĒìúćéĈÝĈúćèÕĀÚ×ìēêõôąÝşąìąìöČîĐííðŗÔĀíöôĐìúìĈĘõŞĀôêĜąĒþş
ÔąöðŗÔĀíöôîöăýíïøýĜąďöĖÛēçşÚŞąõýĀç×øşĀÚñöăďêñúćýċêëćÔúĈ 2543 : 1, 18 êĈėÔøŞąúúŞąđøÔêċÔúĄììĈĘ
úċŞìúąõĀõČŞôąÔÔĖďñöąăôìċüõŢýŞúìĒþàŞôċŞÚñĄåìąêąÚçşąìúĄèéċôąÔÔúŞąêąÚÛćèĒÛĐøăĒìÔąöñĄåìąôìċüõŢìĄĘì
ď×öĊėĀÚôĊĀêĈėďþôąăýô×ĊĀþøĄÔēèöýćÔÕą ñöăďêñúćýċêëćÔúĈ. 2543 : 1,18 ýĀç×øşĀÚÔĄíúĈöăúĄåìŢîŤììćèą
ôĄõ 2551: 257 êĈėÔøŞąúúŞąďîŚąþôąõÔąöďýöćôýöşąÚ×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢìĄĘìôĈöąÔãąì×úąôýĜąďöĖÛôą
ÛąÔ×ċæóąñÕĀÚÛćèĒÛ
 3. þøĄÚÔąöêçøĀÚÔøċŞôêçøĀÚôĈ×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚýČÚÔúŞąÔŞĀìÔąö
êçøĀÚĐèÔèŞąÚÔĄìĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚýéćèćêĄĘÚđçõöúôĐøăöąõçşąì3çşąìĀąÛďîŦìďñöąăöČîĐííðŗÔĀíöôìĈĘ
èĀíýìĀÚ×úąôèşĀÚÔąöêĈėĐêşÛöćÚÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚēçşÛöćÚýĀç×øşĀÚÔĄíďĀÔøĄÔüæŢìĄé÷êëćě 2551:7-27)êĈė
ÔøŞąúúŞąÔąöþą×úąôèşĀÚÔąöÛĜąďîŦìĒìÔąöðŗÔĀíöôďîŦìďöĊėĀÚýĜą×ĄàêĈėèşĀÚÔöăêĜąďìĊėĀÚÛąÔÛăêĜąĒþşÔąöÛĄç
ðŗÔĀíöôýąôąöéĐÔşîŤàþąēçşèöÚÛċçĐøăýĀç×øşĀÚÔĄí×úąôèşĀÚÔąöÕĀÚïČşďÕşąöĄíÔąöðŗÔĀíöôĐøăĀąÛďîŦì
ďñöąăöČîĐííðŗÔĀíöôêĈėĒÝşĐìú×ćçñċêëûąýìąìĈĘďîŦìýćėÚêĈėĀõČŞĒìúćéĈÝĈúćèÕĀÚìĄÔûĉÔüąÞĉėÚìĄÔûĉÔüąďøĊėĀôĒýûöĄêëą
ď×ąöñíČÝąÛĉÚýĜąöúôÔąõúąÛąĒÛĐøăèĄÚĘ ĒÛĒìÔąöðŗÔĀíöô
4. ÔøċôŞ êçøĀÚôĈñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçąş ìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąø
ĀąÛďîŦìďñöąăÔąöðŗÔĀíöô×öĄĘÚìĈĘďîŦìýćėÚêĈėôĈ×úąôþôąõèŞĀìĄÔûĉÔüąďñöąăýąôąöéìĜąēîĒÝşĒìÔąöîâćíĄèćÔąö
ñõąíąøēçşÛöćÚýĀç×øşĀÚÔĄíïøÔąöîöăďôćì×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀöČîĐííðŗÔĀíöôÕĀÚÔøċŞôêçøĀÚĀõČŞĒìöăçĄí
*
ôąÔêĈėýċç( x = 4.53, S.D. = 0.51)
5.ÛąÔïøÔąöîöăďôćìÔąöĒÝşöČîĐííðŗÔĀíöôĐøăþøĄÔýČèöðŗÔĀíöôèąôĐìúñċêëûąýìąđçõÔøċŞô
êçøĀÚĀõČĒŞ ìöăçĄíôąÔéĉÚôąÔêĈėýċçĐèŞôĈÕşĀďýìĀĐìăĒìÔąöîöĄíîöċÚöČîĐííðŗÔĀíöô×ĊĀďñćėôöăõăďúøąÔąö
ðŗÔĀíöôÛąÔ3 úĄìďîŦì5 úĄìďñćėôďúøąĒìÔąöîâćíĄèćÔööôãąìĐøăďñćėôÔöæĈûĉÔüąêĈėþøąÔþøąõïČşúćÛĄõďþĖì
ýĀç×øşĀÚÛĉÚìĜąôąîöĄíîöċÚöČîĐííðŗÔĀíöôĒþşôĈ×úąôďþôąăýôõćėÚÕĉĘì

ÕşĀďýìĀĐìă
1. ÕşĀďýìĀĐìăďÝćÚìđõíąõ
 1.1 ýéąíĄìñöăíöôöąÝÝìÔÔöăêöúÚýąëąöæýċÕýąôąöéìĜąïøÔąöúćÛĄ õēîÔĜąþìçďîŦ ì
ìđõíąõĒþş×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚďîŦìďÔæäŢþìĉėÚĒìÔąöñćÛąöæą×ĄçďøĊĀÔìĄÔûĉÔüą
ďÕşąûĉÔüąĒìþøĄÔýČèöñõąíąøûąýèöíĄæäćè
 1.2 ýéąíĄìÔąöûĉÔüąêąÚÔąöñõąíąøýąôąöéìĜąïøÔąöúćÛĄõēîĒÝşîöăÔĀíÔąöñĄåìąþøĄÔýČèö
ĐøăÛĄçÔąöďöĈõìÔąöýĀìþöĊĀĒÝşðŗÔĀíöôìĄÔûĉÔüąďñĊėĀďèöĈõô×úąôñöşĀô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèÔć ąöñõąíąøêċÔýąÕąĒþşĐÔŞìĄÔûĉÔüąÔŞĀìÕĉĘìðŗÔîâćíĄèćÔąöñõąíąøĒìĐþøŞÚðŗÔ
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2. ÔąöìĜąïøÔąöúćÛĄõēîĒÝş
2.1 öČîĐííðŗÔĀíöôĒìÔąöñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìú
ñċêëûąýìąÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøúćêõąøĄõñõąíąøýĄÚÔĄçÔöăêöúÚýąëąöæýċÕ×öĄĘÚìĈĘĒÝşĐìú×ćçñċêë
ûąýìąÛĉÚēçşïøçĈÔĄíìĄÔûĉÔüąêĈėìĄíéĊĀûąýìąñċêëþąÔýéąíĄìÔąöûĉÔüąñõąíąøĒçìĜąēîĒÝşÔĄíìĄÔûĉÔüąêĈė
ìĄíéĊĀûąýìąĀĊėìĕ ×úöñćÛąöæąèąô×úąôďþôąăýôÕĀÚíöćíêĐèŞøăýéąíĄìÔąöûĉÔüą
2.2 ïøÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘ ñíúŞąÔąöðŗÔĀíöôĒìÔąöñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąö
èöăþìĄÔöČşèìďĀÚèąôĐìúñċêëûąýìąÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøÝĄĘìîŖêĈė 2 ýąôąöéďýöćôýöşąÚ×úąôÜøąçêąÚ
ĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚēçşĀõŞąÚôĈîöăýćêëćïøďñĊėĀĒþş×ÚĀõČŞÕĀÚñ÷èćÔööôêĈėñĉÚîöăýÚ×ŢèøĀçēî
ÛìďîŦì×ċæøĄÔüæăÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøĀąÛąöõŢïČşýĀìóą×îâćíĄèćêċÔ×ìĒìýéąíĄì ×úöēçşôĈýŞúìöŞúôĒì
ÔąöÔöăèċşìďýöćôĐöÚþöĊĀĒþşÛşĀôČøîŚĀìÔøĄíďñĊėĀÔąöñĄåìąĀõŞąÚèŞĀďìĊėĀÚ
3. ÔąöêĜąúćÛĄõĒì×öĄĘÚèŞĀēî
3.1 ×úöûĉÔüąúćÛĄõÔąöñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøçşąìÔąöèöăþìĄÔöČş
èìďĀÚĒìÔąöîâćíĄèćÔąöñõąíąøèąôĐìúñċêëûąýìąÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąøÝĄĘìîŖêĈė 2, 3 Đøă 4 ďñĊėĀ
ďîöĈõíďêĈõíîöăýćêëćïøÕĀÚÔąöñĄåìą
3.2 ×úöûĉÔüąÔąö×ÚĀõČŞÕĀÚñ÷èćÔööô×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢçşąìÔąöèöăþìĄÔöČşèìďĀÚÕĀÚ
ìĄÔûĉÔüąñõąíąøĒìøĄÔüæăďîöĈõíďêĈõíöăõăďúøąêĈėĐèÔèŞąÚÔĄìďñĊėĀĒþşêöąíöăõăďúøąĒìÔąö×ÚĀõČŞÕĀÚ
ñ÷èćÔööôêĈėÝĄçďÛìÞĉėÚĒÝşďîŦìĐìúêąÚĒìÔąöÛĄçðŗÔĀíöôďýöćôþöĊĀòŘŨìòČďîŦìöăõăĕ
3.3 ×úöûĉÔüąöČîĐííÔąöðŗÔĀíöôďñĊėĀñĄåìą×úąôÜøąçêąÚĀąöôæŢÕĀÚìĄÔûĉÔüąñõąíąø
đçõĒÝşĐìú×ćçûąýìąĀĊėìĕďÝŞìûąýìąĀćýøąôďîŦìèşì
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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 languagedriven 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
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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

122

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

ðŘìĊę 5 ÞïĆïìĊę 10 : ÖøÖäćÙö – íĆîüćÙö 255

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

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 audiotaped 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
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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-bystep in the instructional model through process-oriented lesson plans. This would last for three hours
of learning and practice.
124

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

Volume 5 No. 10 : July – December 2013

üćøÿćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÖúîÙø

126

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

Content

Fluency (3)
Developing (2)
- clear topic
- clear topic
- topic consent to content - topic consent to
- sufficient supporting ideas content
- supporting ideas are
not enough but agree
to topic

Emerging (1)
- clear topic
- topic consent to
content
- supporting ideas are
not enough and
confused to topic
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Topic

Fluency (3)
Developing (2)
- well organized sentences, - organized sentences,
Organization lead, body and conclusion lead, body and
conclusion
- choosing appropriate
- choosing words and
Word choice words and sentences based sentences based on
on grammatical usage
grammatical usage
- using appropriate
- using appropriate
Sentence
language
language
- clear meaning
- clear meaning and
fluency
supporting each other.

Emerging (1)
- lack of organization
lead, body and
conclusion
- choosing words and
sentences based on
grammatical usage
- 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)
-appropriate brainstorming -appropriate brainstorming -brainstorming
-doing task completely
-doing all tasks
-doing task completely
-dividing workload fairly
-dividing workload fairly and -dividing workload fairly
and based on proficiency
and based on proficiency
based on proficiency and
and aptitude
and aptitude
aptitude
-cooperate in collecting
-cooperate in collecting
-cooperate in collecting and
and ordering data and
and ordering data and
prewriting
ordering data and related
related factors used in
related factors used in
factors used in writing a
writing a draft
writing a draft
draft
-most of the tasks
-all tasks completed by
-all tasks completed by
completed by deadlines
specific assistance and
deadlines
and assistance
deadlines

drafting

-create a draft copy by
themselves
-create or choose their own
format
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-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
Revising

editing
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Fluency (3)
-can revise with peers,
teacher, or self
-add information to draft
-can self edit using writing
rubric
-make corrections to the
draft copy

-presenting by deadlines
-neat and beautiful draft
-self selected format
publishing
-outstanding, excellent ideas
and follow through on
publication

Developing (2)
-can revise with peers,
teacher, or self
-add information to draft
with guidance
-can self edit using writing
rubric and some guidance
-make corrections to draft
copy with guidance

-presenting by deadlines
-neat and beautiful draft
-self selects format
-follow it with publication

Emerging (1)
-requires teacher
directed revising
- require specific help to
add information
-can self edit using
writing rubric and
specific guidance
-require teacher
direction to make
corrections
-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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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

Pre-test
Post-test

30
30

x
5.83
10.07

S.D.

t-test

1.31
0.64

17.42*
*( 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

132

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 themebased 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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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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ďê×đìđøõĈôąĒÝşĒìÔąöçĜąďìćìÚąìĒþşďþôąăýô ÛĄçíċ×øąÔööĄíïćçÝĀíĐøăñĄåìąĒþşôĈ×úąôöČş×úąôýąôąöé
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ĒìÔąöîâćíĄèćÚąìëċöÔąöèąôöăííêĈėÔĜąþìçēúş ÛĄçþą Hardware Đøă Software ĒþşýąôąöéöĀÚöĄíÔąö
îâćíĄèćÚąìëċöÔąöēçşèąôöăííêĈėÔĜąþìçēúşđçõõĉçþøĄÔ×úąôéČÔèşĀÚ öúçďöĖú îöăþõĄçĐøă×ċşô×Şąèćçèąô
îöăďôćìïø ĐøăîöĄíîöċÚÚąìëċöÔąöĒþşôĈîöăýćêëćóąñ (ÔöăêöúÚûĉÔüąëćÔąö. 2546 : 68)
ýĜą þöĄ í ÚąìďĀÔýąöêĈė ôĈ ô ąÔÕĉĘìĀĄ ì ďÔć ç ÛąÔÔąöçĜ ą ďìć ì Úąìèąôþìş ą êĈėþ öĊ Ā Ôć Û ÔööôèŞ ą ÚĕìĄĘ ì
ÛăèşĀÚēçşöĄíÔąöíöćþąöÛĄçÔąöÚąìýąöíööæĒþşďîŦìöăííöăďíĈõíđçõďÜñąăĀõŞąÚõćėÚÚąìýąöíööæ
×úöôĈ×ČŞôĊĀÔöăíúìÔąöêĜą ÚąìêĈėôĈÕĄĘìèĀì×úąôÝĄçďÛìôĈÔąöøÚêăďíĈõìöĄí -ýŞÚþìĄÚýĊĀöąÝÔąöçşúõ×úąô
éČÔèşĀÚ×öíéşúìêĄìèąôÔĜąþìçďúøąĐøăèąôöăďíĈõíêĈėďÔĈėõúÕşĀÚêćñúĄøõŢÝìăÝĄõ : ēçşĀëćíąõ
éĉ Ú ÕĄĘ ì èĀìĐøăúć ëĈ Ô ąöîâć íĄ èć Ú ąìëċ ö ÔąöêĈė ôĈ × úąôéČ Ô èş Ā ÚýôíČ ö æŢ  ďîŦ ì îŤ Û Ûċ íĄ ì ĐøăèöúÛýĀíēçş
ïČşîâćíĄèćÚąìëċöÔąöýąôąöéìĜąÕĄĘìèĀìĐøăúćëĈÔąöîâćíĄèćÚąìēîĒÝşēçşĀõŞąÚôĈîöăýćêëćóąñĐøăÔąöēçşìĜą
öăííýąöýìďêûôąĒÝşĒìÔąöíöćþąöÛĄçÔąöÚąìýąöíööæďÝŞìöăííĀćďøĖÔêöĀìćÔýŢôąĒÝşĒìÔąöíöćþąöÚąì
çşąìďĀÔýąö ýìĄíýìċìÔąöîâćíĄèćÚąìÕĀÚþìŞúõÚąìêċÔçşąì ďÝŞì ÔąöíöćÔąöÕşĀôČøÕŞąúýąöďîŦìèşì ÞĉėÚÛă
êĜąĒþşďÔćç×úąôýăçúÔöúçďöĖú ĐøăøçîöćôąæďĀÔýąöøç×úąôďýĈėõÚďöĊėĀÚ×úąôøŞąÝşąýČàþąõýćėÚďþøŞąìĈĘ
ÛĉÚďîŦìýćėÚêĈėÛăēçşöĄíñĄåìąÚąìýąöíööæĒþşîöăýí×úąôýĜąďöĖÛĐøăýöşąÚóąñøĄÔüæŢêĈėçĈóąõĒìþìŞúõÚąì
ēçşďîŦìĀõŞąÚçĈ ðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öďîŦì
þìŞúõÚąìêĈėôĈóąöÔćÛĒìÔąöÛĄçĒþşôĈíöćÔąöĐøăýúĄýçćÔąöĐÔŞìćýćèĒìöČîĐííèŞąÚĕďñĊėĀÝŞúõñĄåìąÝĈúćèĐøă
×úąôďîŦ ìĀõČŞÕĀÚìćýćèĒìöăþúŞą ÚÔąöûĉÔüąďøŞąďöĈõìñĄåìąìć ýćèĒþşďîŦì×ìçĈ ýôíČöæŢ êĄĘÚêąÚúćÝąÔąö
úćÝąÝĈñýèćîŤààąýĄÚ×ôĀąöôæŢöŞąÚÔąõÛćèĒÛďñĊėĀďîŦìöąÔãąìêĈėçĈĒìÔąöìĜą×úąôöČşēîĒÝşîöăđõÝìŢèŞĀ
ýĄÚ×ôóąõþøĄÚýĜąďöĖÛÔąöûĉÔüąĒþş×ĜąîöĉÔüąĐìăìĜąĒìÔąöîâćíĄèćÚąìÕĀÚĀÚ×ŢÔöÔćÛÔööôìćýćèĐøăĀĜąìúõ
×úąôýăçúÔĒþşďÔćç×úąô×øŞĀÚèĄúĒìÔąöèćçèŞĀîöăýąìÚąìďĀÔýąöÔĄíþìŞúõÚąìóąõĒìĐøăóąõìĀÔ
ôþąúćêõąøĄõ ôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×ö, ðřąõÔćÛÔąöìćýćè
2554 : 16)
ÛąÔÔąöçĜąďìćìÚąìêĈėïŞąìôąïČşúćÛĄõĒìãąìăïČşöĄíïćçÝĀíÚąìýąöíööæ ÞĉėÚĀõČŞóąõĒèşÚąìëċöÔąö
ðřąõÔćÛÔąöìć ýćè ôĈþìşąêĈėĀĀÔďøÕóąõĒìÔąööĄíÔąöýŞÚÔąöÛĄçďÔĖ íÔąöèöúÛýĀíÔąöýĊí×şìþìĄ ÚýĊ Ā
öąÝÔąöÔąöêĜąøąõďĀÔýąöÔąöĒþş×ĜąîöĉÔüąÔąöîöăÝąýĄôñĄìëŢÕşĀôČøÕŞąúýąöèøĀçÛìÔąöîöăýąìÚąì
öăþúŞąÚþìŞúõÚąìÛĉÚďøĖÚďþĖì×úąôýĜą×ĄàĒìÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÞĉėÚÛąÔÔąöýĄÚďÔèñíúŞąïČşĒÝşíöćÔąöÚąì
ýąöíööæîöăýíîŤ àþąďöĊė ĀÚÕĄĘ ì èĀìÔąööĄ í ÔąöýŞ Ú þìĄ Ú ýĊ Ā öąÝÔąöēôŞ ý ăçúÔēôŞ ÝĄ ç ďÛìĐøăÔąö
ĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈėÚąìýąöíööæôĈ×úąôøŞąÝşą
çĄÚ ìĄĘì ïČş úćÛĄ õÛĉÚ ýìĒÛûĉÔüą×ş ì×úşą ďñĊėĀþąõċ ê ëûąýèöŢ Ē ìÔąöñĄ åìąÚąìýąöíööæÕĀÚðř ą õ
ÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öďñĊėĀèĀíýìĀÚ×úąô
èşĀÚÔąöÕĀÚïČşîâćíĄèćÚąìýąöíööæ ĐøăïČşĒÝşíöćÔąöĒþşôĈîöăýćêëćóąñĐøăýąôąöéìĜąõċêëûąýèöŢÔąö
ñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄç
ýÔøì×öêĈėēçşÛąÔÔąöîöăÝċôďÝćÚîâćíĄèćÔąöĐííôĈýŞúìöŞúôìĄĘììĜąēîĒÝşďñĊėĀñĄåìąþìŞúõÚąìèŞĀēî
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úĄèéċîöăýÚ×ŢÔąöúćÛĄõ
ÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘôĈúĄèéċîöăýÚ×ŢďñĊėĀýöşąÚõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćè
ôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öđçõÔąöûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă
×úąôèşĀÚÔąöĒþşíöćÔąöďÔĈėõúÔĄíÚąìýąöíööæÔąöýöşąÚõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæĐøăÔąö
îöăďôćì×úąôñĉ ÚñĀĒÛÕĀÚïČşĒÝşíöćÔąöÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢ
úćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öóąõþøĄÚÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÛąÔìĄĘììĜąēîîöĄíîöċÚĐøăďïõĐñöŞ
õċêëûąýèöŢèĀŞ ēî

ýôôèćãąì
ÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘ ïČşúćÛĄõēçşèĄĘÚýôôċèćãąìÔąöúćÛĄõēúşúŞą“ïČşĒÝşíöćÔąöôĈ×úąôñĉÚñĀĒÛĒìöăçĄíôąÔ
óąõþøĄÚÛąÔÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢ
úćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×ö”

ÔöĀíĐìú×ćçĒìÔąöúćÛĄõ
ÔöĀíĐìú×úąô×ćçÕĀÚÔąöúćÛĄõïČşúćÛĄõēçşýöċîçĄÚóąñîöăÔĀí
ûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă
×úąôèşĀÚÔąöĒìÔąöñĄåìą
Úąìýąöíööæ

õċêëûąýèöŢÔąöñĄåìą
Úąìýąöíööæ

×úąôñĉÚñĀĒÛÕĀÚïČşĒÝşíöćÔąö
Úąìýąöíööæ

óąñêĈė 1 ÔöĀíĐìú×ćçÕĀÚÔąöúćÛĄõ

ÕĄĘìèĀìÕĀÚÔąöúćÛĄõ
ÕĄĘìèĀìÕĀÚÔąöúćÛĄõïČşúÛć ĄõēçşÔąĜ þìçÕĄìĘ èĀìďîŦìÕĄĘìèĀìçĄÚóąñîöăÔĀí
ÕĄĘìèĀìêĈė1
ÔąöûĉÔüąýóąñîŤàþą
Đøă×úąôèşĀÚÔąö

ÕĄĘìèĀìêĈė2
ýöşąÚõċêëûąýèöŢ
ÔąöñĄåìą

ÕĄĘìèĀìêĈė3
êçøĀÚîöăďôćìĐøă
îöĄíîöċÚÔąöĒÝş
õċêëûąýèöŢÔąöñĄåìą

ûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă
×úąôèşĀÚÔąöĒþşíöćÔąö
ďÔĈėõúÔĄíÚąìýąöíööæ
úćď×öąăþŢĐøă
ýĄÚď×öąăþŢýóąñîŤàþą
ďÝćÚñööæìą

ÔąöûĉÔüąĐìú×ćçĐøăê÷üáĈêĈė
ďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíÔąöýöşąÚõċêëûąýèöŢ
ÔąöîöăÝċôďÝćÚîâćíĄèćÔąöĐííôĈýŞúì
öŞúôďñĊėĀöŞąÚõċêëûąýèöŢ
îöăÝċôþąöĊĀñćÛąöæąöŞąÚ
õċêëûąýèöŢ

çĜąďìćìÔąöèąô
õċêëûąýèöŢêĈėÔĜąþìç
ýöċîïøÔąöĒÝş
õċêëûąýèöŢĐøăîöăďôćì
×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąö
ĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæ
îöĄíîöċÚõċêëûąýèöŢ

óąñêĈė  ÕĄĘìèĀìÕĀÚÔąöúćÛĄõ
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ÕĄĘìèĀìêĈė4
ďïõĐñöŞõċêëûąýèöŢ
ÔąöñĄåìą

ďïõĐñöŞõċêëûąýèöŢ
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ÕĀíďÕèçşąìÔøċŞôďîŚąþôąõ
1. ÔøċŞôďîŚąþôąõêĈėûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă×úąôèşĀÚÔąöÛĜąĐìÔĀĀÔďîŦì2 ÔøċŞôçĄÚìĈĘ
1.1 íċ×øąÔöðřąõÔćÛÔąöìćýćèýĜąìĄÔÚąìúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öôþąúćêõąøĄõ
ďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öÛĜąìúì×ì
ĀÚ×ŢÔöÔćÛÔööôìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèć ÛĄÚþúĄçýÔøì×ö
ĐõÔďîŦì2 þìŞúõÚąìÛĜąìúì×ìçĄÚìĈĘ
(1) ýóąïČşĐêììćýćèĀÚ×ŢÔąöìćýèć  ÛĜąìúì×ì
(2) ĀÚ×ŢÔąöíöćþąöĀÚ×ŢÔąöìćýćè  ÛĜąìúì×ì
ÞĉėÚďîŦìïČşĒÝşíöćÔąöÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöă
ďÔĈõöèć ÛĄÚþúĄçýÔøì×ö
2. ÔøċŞôèĄúĀõŞąÚïČşîöăďôćì×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæēçşĐÔŞïČĒş ÝşíöćÔąöÚąì
ýąöíööæôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öêĄÚĘ êĈėďîŦìíċ×øąÔöðřąõ
ÔćÛÔąöìćýćèĐøăĀÚ×ŢÔöÔćÛÔööôìćýćèÛĜąìúì30×ì
ÕĀíďÕèďìĊĘĀþąÚąìýąöíööæ îöăÔĀíçşúõ
1. ÔąöĀĀÔďøÕóąõĒì
2. ÔąööĄíþìĄÚýĊĀöąÝÔąö
3. ÔąöýŞÚþìĄÚýĊĀöąÝÔąö
4. ÔąöÛĄçďÔĖíþìĄÚýĊĀöąÝÔąö
5. ÔąöĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈė
èĄúĐîöêĈėÛăûĉÔüą
èĄúĐîöèşì×ĊĀÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćè
ôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×ö×ĊĀ
õċêëûąýèöŢêĈėñĄåìąÕĄĘìèĀìÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøąÚąìýąöíööæ
êĈėďîŦìöăííĐøăÝĄçďÛì
õċêëûąýèöŢêĈėñĄåìąÛċçíöćÔąöĒþşďîŦìûČìõŢÔøąÚÔąöĒþşíöćÔąöðřąõÔćÛÔąö
ìćýćèêĈėĒþş×úąôýăçúÔĐøăöúçďöĖú (Student Service Center)
èĄúĐîöèąô×ĊĀ×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąöĒÝşíöćÔąöÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćè
ôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×ö
öăõăďúøąÕĀÚÔąöúćÛĄõ
ďöćėôèĄĘÚĐèŞďçĊĀìÔöÔáą×ôñû2554éĉÚďçĊĀìÔĄìõąõìñû2555
ď×öĊėĀÚôĊĀêĈĒė ÝşĒìÔąúćÛĄõ îöăÔĀíçşúõ
ď×öĊėĀÚôĊĀêĈėĒÝşĒìÔąööúíöúôÕşĀôČø
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1.1 ĐííýĄôóąüæŢĐííôĈđ×öÚýöşąÚ
ĐííýĄôóąüæŢÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìą
ĐííýĀíéąô×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæ
2. ď×öĊėĀÚôĊĀêĈėĒÝşĒìÔąöêçýĀí
×ČôŞ ĊĀÔąöîâćíĄèćÚąìýąöíööæ
Ôąöúćď×öąăþŢÕşĀôČøĐøăýéćèêć ėĒĈ ÝşĒìÔąöúćď×öąăþŢÕşĀôČø
Ôąöúćď×öąăþŢÕşĀôČøĒìÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘïČşúćÛĄõēçşĒÝşÔąöúćď×öąăþŢÕşĀôČøçĄÚìĈĘ
ÕşĀôČøďÝćÚ×ċæóąñďîŦìÔąöúćď×öąăþŢďìĊĘĀþąÛąÔÔąöýĄôóąüæŢ ýĄÚďÔè ĐøăÛçíĄìêĉÔ
ýöċîďîŦìÕşĀ×úąôíööõąõþöĊĀÔąöñööæìą
ÕşĀôČøďÝćÚîöćôąæďîŦìÔąöúćď×öąăþŢÕşĀôČøñĊĘìãąìÕĀÚÔøċŞôèĄúĀõŞąÚêĜąÔąöúćď×öąăþŢ
þą×ŞąďÜøĈėõ (ݔҧ ) ×Şą×úąôďíĈėõÚďíìôąèöãąì(S.D.) çşúõđîöĐÔöôýĜąďöĖÛöČî
ýéćèćêĈėĒÝşĒìÔąöþą×ċæóąñĐøăèöúÛýĀíď×öĊėĀÚôĊĀ
ÕşĀôČøďÝćÚ×ċæóąñďîŦìÔąöèöúÛýĀíýąôďýşąďñĊėĀďÔĖíöúíöúôÕşĀôČø(Methodological
Triangulation) ÛąÔĐííýĄôóąüæŢÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÛąÔÔąöýĄÚďÔè×úí×ČŞÔĄíÔąöÞĄÔéąôñöşĀôÔĄììĄĘìÔĖ
ûĉÔüąÕşĀôČøďñćėôďèćôÛąÔĐþøŞÚďĀÔýąöþöĊĀêĜąÔąöÞĄÔéąôïČşêĒĈė þşýĄôóąüæŢþøĄÚÛąÔýöċîïøÔąöçĜąďìćìÚąì
èąôõċêëûąýèöŢďñĊėĀèöúÛýĀí×úąôĐìŞìĀìúŞąÕşĀýöċîìĄìĘ ďêĈėõÚèöÚèąô×úąôďîŦìÛöćÚĐøăÛĄçêĜąďîŦì
öąõÚąìÜíĄíýôíČöæŢèŞĀēî
ÕşĀôČøďÝćÚîöćôąæÔąöþą×úąôďêĈėõÚèöÚďÝćÚďìĊĘĀþą(Context Validity) ďîŦìÔąöþą×úąô
ďêĈėõÚèöÚÕĀÚĐííýĀíéąô×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæđçõïČşúćÛĄõēçşìĜąĐííýĀíéąôêĈė
ýöşąÚÕĉìĘ ďýìĀĒþşĀąÛąöõŢêėĈîöĉÔüąúćêõąìćñìëŢĐøăïČşêöÚ×ċæúċåćñćÛąöæąèöúÛýĀí×úąôéČÔèşĀÚçşąìďìĊĘĀþą
Đøăóąüą đçõÔąö×Ĝąìúæþą×ŞąçĄÝìĈ×úąôýĀç×øşĀÚ(Index of Item Objective Congruence : IOC) đçõôĈ×Şą
IOC ďêŞąÔĄí

ýöċîïøÔąöúćÛĄõ
ïČşúćÛĄõēçşýöċîïøÔąöúćÛĄõđçõĐõÔďîŦì3 ýŞúì×ĊĀ1 ïøÔąöûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă×úąôèşĀÚÔąö
2 ïøÔąöýöşąÚõċêëûąýèöŢĐøă 3 ïøóąõþøĄÚÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢçĄÚìĈĘ
1. ïøÔąöûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă×úąôèşĀÚÔąö ïøÔąöûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă×úąôèşĀÚÔąö
ďÔĈėõúÔĄíÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöă
ďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öđçõÔąöĒÝşþøĄÔúćÝąê÷üáĈöăííĐøăõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÛąÔÔąöúćď×öąăþŢĐøă
ýĄÚď×öąăþŢÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæñíúŞąÚąìýąöíööæēôŞôĈÕĄĘìèĀìĒìÔąöĀĀÔďøÕóąõĒìÔąööĄíÔąöýŞÚ
þìĄÚýĊĀöąÝÔąöĐøăďĀÔýąöĀĊėìĕêĈėÝĄçďÛìêĜąĒþşïČşĒÝşíöćÔąöĐøăïČşîâćíĄèćÚąìýąöíööæçĜąďìćìÚąìēôŞďîŦìöăíí
ĀĈÔêĄĘÚéşąïČş îâćíĄèćÚąìýąöíööæèćçöąÝÔąöïČşĒÝşíöć ÔąöÔĖ ēôŞýąôąöéçĜ ąďìć ìÔąöēçşďĀÚďìĊėĀÚÛąÔēôŞ êöąí
ÕĄĘ ìèĀìÔŞ ĀĒþş ďÔć çîŤ àþąêĜ ąĒþş Ôąöîâć íĄèć ÚąìøŞ ąÝşąÞĉė ÚïČş ĒÝşíöć ÔąöĒþş Õş ĀďýìĀĐìăĒìÔąöÛĄ çêĜ ą×ČŞ ôĊ ĀÔąö
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ĒþşíöćÔąöĐøăÔąöîâćíĄèćÚąìýąöíööæďñĊėĀĒþşêöąíÕĄĘìèĀìÔŞĀìÔąöÕĀĒÝşíöćÔąööúôéĉÚýéąìêĈėĒþşíöćÔąö
ÚąìýąöíööæïČş ĒÝşíöć ÔąöēôŞ ēçş öĄí×úąôýăçúÔĒìÔąöèć çèŞ ĀÕĀĒÝşíöć ÔąöďìĊėĀÚÛąÔēôŞ ôĈ ÛċçĐìăìĜ ą Ôąö
ĒþşíöćÔąöĐøăÕĄĘìèĀìÔąöÕĀĒÝşíöćÔąöêĈėÝĄçďÛìçĄÚìĄĘìÛĉÚ×úöôĈÔąöÔĜąþìçĐïìõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÔąö
íöćÔąöÚąìýąöíööæďñĊėĀñĄåìąÚąìýąöíööæĒþşôĈîöăýćêëćóąñôąÔõćėÚÕĉĘì
ïøÔąöýöşąÚõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìą ïøÔąöýöşąÚõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÛąÔîŤàþąĐøă×úąô
èşĀÚÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèć
ÛĄÚ þúĄ ç ýÔøì×öïČş úćÛĄ õ ñöş Ā ôçş ú õïČş î âćíĄèćÚ ąìóąõĒìðřą õÔćÛ Ôąöìćýć è ĐøăïČşî âć íĄèć ÚąìóąõĒìĀÚ×Ţ Ô ö
ÔćÛÔööôìćýćèēçşÛĄçîöăÝċôďÝćÚîâćíĄèćÔąöĐííôĈýŞúìöŞúôďñĊėĀÔĜąþìçõċêëûąýèöŢÞĉėÚîöăÔĀíçşúõ
õċêëûąýèöŢêĈėñĄåìąÕĄĘìèĀìÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøąÚąìýąöíööæêĈėďîŦìöăííĐøăÝĄçďÛì
ñíúŞąïČşĒÝşíöćÔąöÚąìýąöíööæêöąíÕĄĘìèĀìÔąöÕĀĒÝşíöćÔąöÚąìýąöíööæÛąÔ×ČŞôĊĀÔąöîâćíĄèćÚąìýąö
íööæêĈėýăçúÔèŞĀÔąöèćçèŞĀîöăýąìÚąìĐøăÕĀĒÝşíöćÔąöêĈėďîŦìöăííĐøăôĈÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøą
êĈėÝĄçďÛìêĜąĒþşÔąöÕĀĒÝşíöćÔąöÚąìçşąìďĀÔýąööúçďöĖúÕĉĘì
õċêëûąýèöŢêĈėñĄåìąÛċçûČìõŢÔøąÚÔąöĒþşíöćÔąöðřąõÔćÛÔąöìćýćè Student Service Center) êĈėĒþş
×úąôýăçúÔĐøăöúçďöĖ ú ñíúŞ ąïČşĒÝşíöć Ôąöēçş öĄí×úąôýăçúÔĐøăöúçďöĖ úôąÔÕĉĘ ìĒìÔąöĒÝşíöć ÔąöÛċ ç
ûČìõŢÔøąÚÔąöĒþşíöćÔąöðřąõÔćÛÔąöìćýćèďñĊėĀèćçèŞĀîöăýąìÚąìĒþş×ĜąîöĉÔüąĐìăìĜąĐøăýĀíéąôÚąìçşąì
ĀĊėìĕēçşďîŦìĀõŞąÚçĈĀĈÔêĄĘÚõĄÚýąôąöéìĜąēîďîŦìĐìúêąÚÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæýĜąþöĄíþìŞúõÚąì×æă
ýĜąìĄÔýéąíĄìĀÚ×ŢÔöÔćÛÔööôìćýćèĐøăþìŞúõÚąìóąõìĀÔèŞĀēî
3. ïøóąõþøĄÚÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąóąõþøĄÚÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæ
ÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõ ďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×ö×ĊĀõċêëûąýèöŢ
êĈėñĄåìąÕĄĘìèĀìÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøąÚąìýąöíööæêĈėďîŦìöăííĐøăÝĄçďÛìĐøăõċêëûąýèöŢêĈė
ñĄåìąÛċçûČìõŢÔøąÚÔąöĒþşíöćÔąöðřąõÔćÛÔąöìćýćèêĈėĒþş×úąôýăçúÔĐøăöúçďöĖúñíúŞąïČşĒÝşíöćÔąöÚąìýąö
íööæôĈ×úąôýăçúÔĒìÔąöĒÝşíöćÔąöôąÔÕĉĘìôĈÕĄĘìèĀìÔąöçĜąďìćìÚąìýąöíööæÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøą
êĈėÝĄçďÛìĐøăÔąöĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈėýąôąöéĒþşÕşĀôČøĀĜąìúõ×úąôýăçúÔîöăýąìÚąìĒþş×ĜąîöĉÔüą
ĐìăìĜąĐøăýĀíéąôÚąìçşąìĀĊėìĕēçşďîŦìĀõŞąÚçĈĐøăÛąÔÔąöîöăďôćìöăçĄí×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąöĒþşíöćÔąö
ÚąìýąöíööæñíúŞąĒìóąñöúôĀõČĒŞ ìöăçĄíôąÔ(ݔҧ ) = 4.32 ďôĊėĀñćÛąöæąďîŦìöąõçşąìĐèŞøăçşąìñíúŞąĀõČŞ
ĒìöăçĄíôąÔêċÔçşąì ďôĊėĀñćÛąöæąöąõçşąìñíúŞąçşąìÔąöĀĀÔďøÕþìĄÚýĊĀöąÝÔąöđçõöúôĀõČŞĒìöăçĄíôąÔ
ݔҧ =  ďôĊėĀñćÛąöæąöąõÕşĀñíúŞąĀõČŞĒìöăçĄíôąÔêċÔÕşĀçşąìÔąööĄíþìĄÚýĊĀöąÝÔąöđçõöúôĀõČŞĒì
öăçĄíôąÔ ݔҧ =  ďôĊėĀñćÛąöæąöąõÕşĀñíúŞąôĈÕĄĘìèĀìÔąööĄíþìĄÚýĊĀöąÝÔąöêĈėÝĄçďÛì ݔҧ =  
ĀõČŞêĈėöăçĄíôąÔêĈėýċçèąôøĜąçĄíýĜąþöĄíÕşĀĀĊėìĕĀõČĒŞ ìöăçĄíôąÔçşąìÔąöýŞÚþìĄÚýĊĀöąÝÔąö đçõöúôĀõČŞĒì
öăçĄíôąÔ ݔҧ = 4.34 ďôĊėĀñćÛąöæąöąõÕşĀñíúŞąĀõČŞĒìöăçĄíôąÔêċÔÕşĀ çşąìÔąöÛĄçďÔĖíþìĄÚýĊĀöąÝÔąö
đçõöúôĀõČŞĒìöăçĄíôąÔ ݔҧ =  ďôĊėĀñćÛąöæąöąõÕşĀñíúŞąĀõČŞĒìöăçĄíôąÔêċÔÕşĀĐøăçşąìÔąö
ĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈė đçõöúôĀõČŞĒìöăçĄíôąÔ ݔҧ =  ďôĊėĀñćÛąöæąöąõÕşĀñíúŞą ďÛşąþìşąêĈėôĈÔąö
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õĊçþõċŞìèŞĀÔąöĒþşíöćÔąö (ݔҧ = 4.76) ďÛşąþìşąêĈėôĈôìċüõŢýĄôñĄìëŢêĈėçĈèŞĀÔąöĒþşíöćÔąö (ݔҧ =  Đøă
ďÛşąþìşąêĈėôĈêĄÔüă×úąôöČşèŞĀÔąöĒþşíöćÔąö (ݔҧ =  ĀõČŞĒìöăçĄíôąÔêĈėýċçèąôøĜąçĄíýĜąþöĄíÕşĀĀĊėìĕ
ĀõČŞĒìöăçĄíôąÔ

ĀóćîöąõïøÔąöúćÛĄõ
ÛąÔïøÔąöúćÛĄõ ýąôąöéýöċîîöăďçĖìêĈė×úöôąĀóćîöąõ çĄÚìĈĘ
1. ïøÛąÔÔąöûĉÔüąýóąñîŤàþąĐøă×úąôèşĀÚÔąöÛąÔýóąñîŤàþąîŤÛÛċíĄìñíúŞąÔąöĒþşíöćÔąö
ÚąìýąöíööæõĄÚÕąç×úąôÝĄçďÛìĒìÕĄĘìèĀìĐøăÔöăíúìÔąöçĜąďìćìÚąìêĜąĒþşÔąöçĜą ďìćìÚąìēôŞďîŦìöăíí
ďìĊėĀÚÛąÔēôŞôĈ×ČŞôĊĀÔąöĒþşíöćÔąöĐøăÔąöîâćíĄèćÚ ąìýąöíööæöúôéĉÚ ýéąìêĈėĒ þşíöć ÔąöÚąìýąöíööæ
ïČşĒÝşíöćÔąöēôŞēçşöĄí×úąôýăçúÔĒìÔąöèćçèŞĀÕĀĒÝşíöćÔąöďìĊėĀÚÛąÔēôŞôĈÛċçĐìăìĜąÔąöĒþşíöćÔąöĐøăÕĄĘìèĀì
ÔąöÕĀĒÝşíöćÔąöêĈėÝĄçďÛì ÞĉėÚîŤàþąçĄÚÔøŞąúÛĜąďîŦìèşĀÚēçşöĄíÔąöñĄåìą ÞĉėÚýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚ ĀóćÝĄõ
êĜąôąì (2546 : íê×ĄçõŞĀ) ēçşûĉÔüąďöĊėĀÚ ÔąöîöĄíîöċÚÔąöîâćíĄèćÚąìýąöíööæýĜąìĄÔÚąìÔąöîöăéôûĉÔüą
ĀĜąďóĀďôĊĀÚì×öñìô ÛĄÚþúĄçì×öñìôïøÔąöûĉÔüąñíúŞą ÔŞĀìçĜąďìćìÔąöîöĄíîöċÚÔąöîâćíĄèćÚąìýąö
íööæ ďÛşąþìşąêĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÕşąĒÛĒìöăďíĈõí ĐííĐïì ĐøăÕĄĘìèĀìÔąöîâćíĄèćÚąìýąöíööæ×ŞĀìÕşąÚ
ìşĀõ ÔąöîâćíĄèćÚąìēôŞďîŦìîŤÛÛċíĄìĐøăēôŞďîŦìöăďíĈõí ÔąöÛĄçêĜąþøĄÔãąìēôŞďöĈõíöşĀõÔąöĒþşíöćÔąö×ŞĀìÕşąÚ
øŞąÝşą ĐøăîâćíĄèćïćçĀõČŞďýôĀ þøĄÚÛąÔÔąöçĜąďìćìÔąöîöĄíîöċÚÚąìýąöíööæ đçõÔąöÛĄçîöăÝċô ýĄôôìą
ÔąöûĉÔüąçČÚąìÔąöîöăÝċôďÝćÚîâćíĄèćÔąö ĐøăÔąöìćďêûèćçèąôïøÔąöîâćíĄèćÚąìĐøşú ďÛşąþìşąêĈėēçşîöĄíîöċÚ
ÚąìýąöíööæêĈėèìďĀÚöĄíïćçÝĀíçĈÕĉĘì ôĈÔąöďîøĈėõìĐîøÚēîĒìĐìúêąÚêĈėéČÔèşĀÚÝĄçďÛìÔąöîâćíĄ èćÚąìôĈ
öăííĐøăîâćíĄèćèąôÕĄĘìèĀìÚąìýąöíööæôąÔÕĉĘì êĜąĒþşÔąöíöćþąöÚąìýąöíööæôĈ×úąôéČÔèşĀÚ öúçďöĖú
ýăĀąç ďĀÔýąöĐøăêăďíĈõìèŞąÚĕêĈėďÔĈėõúÕşĀÚďîŦìîŤÛÛċíĄìôąÔÕĉĘìýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚÝĄõýćêëćěĐÔşúôĈ
(2550 : íê×ĄçõŞĀ ûĉÔüąÔąöñĄåìąöăííÚąìýąöíööæđöÚďöĈõìíşąììąďÛöćàúćêõą ĀĜąďóĀíĉÚÔąÿ
ÛĄÚþúĄçþìĀÚ×ąõ ïøÔąöûĉÔüą×şì×úşąñíúŞą ÔŞĀìÔąöçĜąďìćìÔąöñĄåìąďÛşąþìşąêĈėÕąç×úąôöČş×úąôďÕşąĒÛ
ĒìÔąöîâćíĄèćÚąì ýŞÚïøĒþşÔąöçĜąďìćìÚąìÕąçîöăýćêëćóąñēôŞďîŦìöăíí Õąç×úąôöúçďöĖúĐøăēôŞôĈ×úąô
×øŞĀÚèĄú ÔąöøÚöĄíþìĄÚýĊĀēôŞďîŦìîŤÛÛċíĄì ēôŞÛĄçøĜąçĄí×úąôýĜą×Ąà Đøă×úąôďöŞÚçŞúìÕĀÚþìĄÚýĊĀçşąìÔąö
ÛĄçêĜąþìĄÚýĊĀďÛşąþìşąêĈėÚąìýąöíööæýąôąöéîâćíĄèćēçşĐèŞÕąç×úąôďÕşąĒÛĐøăĐìúîâćíĄèćêĈėÝĄçďÛìĒìÔąö
ÛĄçêĜąþìĄÚýĊĀ ĀĈÔĀõŞąÚþìĉėÚÔąöýŞÚþìĄÚýĊĀÔĖēôŞêĄìèąôÔĜąþìçďúøą ďÔćç×úąôïćçñøąçíŞĀõ×öĄĘÚÔąöÛĄçďÔĖí
þìĄÚýĊĀēôŞďîŦìöăííēôŞďîŦìîŤÛÛċíĄì êĜąĒþşôĈîŤàþąĒìÔąöýĊí×şì ĐøăÕąçĐìúîâćíĄèćĒìÔąöêĜąøąõþìĄÚýĊĀõĄÚēôŞ
ôĈÔąöêĜąøąõþìĄÚýĊĀêĈė×öíĀąõċÔąöďÔĖíöĄÔüą ĐøăýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚ ìċÝìąöé ďÛŠÔôą  :
íê×ĄçõŞĀ ûĉÔüąÔąöñĄåìąöăííÚąìýąöíööæÔĀÚĀą×ąöýéąìêĈė ýĜąìĄÔÚąìĀëćÔąöíçĈôþąúćêõąøĄõ
ôþąýąö×ąô ïøÔąöûĉÔüą×şì×úşąñíúŞąÔŞĀìÔąöñĄåìąöăííÚąìýąöíööæÔĀÚĀą×ąöýéąìêĈėýĜąìĄÔÚąì
ĀëćÔąöíçĈôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąôêĄÚĘ 5 çşąì ×ĊĀÔąöÛĄçêĜąþìĄÚýĊĀöąÝÔąö ÔąööĄíþìĄÚýĊĀöąÝÔąö ÔąöýŞÚ
þìĄÚýĊĀöąÝÔąö ÔąöďÔĖíöĄÔüąþìĄÚýĊĀöąÝÔąö ĐøăÔąöêĜąøąõþìĄÚýĊĀöąÝÔąö ôĈýóąñîŤàþąĒìÔąöÛĄç
öăííÚąìýąöíööæēôŞďîŦìîŤÛÛċíĄì Õąç×úąôďîŦìöăííďìĊėĀÚÛąÔďÛşąþìşąêĈėîâćíĄèćÚąìýąöíööæôĈ×úąôöČş
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×úąôďÕşąĒÛ ĒìÔąöîâćíĄèćÚąììşĀõ êĜąĒþşÔąöçĜąďìćìÚąìýąöíööæēôŞ×øŞĀÚèĄú ĐøăďÔćçîŤàþąýŞÚïøÔöăêí
èŞĀÔąöíöćþąöçşąìĀĊėìĕ ďÛşąþìşąêĈėïČşîâćíĄèćÚąìôĈ×úąôöČş×úąôďÕşąĒÛďÔĈėõúÔĄíÔąöîâćíĄèÚć ąìýąöíööæ×ŞĀìÕşąÚ
ìşĀõ ÔąöĒþşíöćÔąöďÔĈėõúÔĄíÚąìýąöíööæçĜąďìćìÔąöēôŞêĄìèąôÔĜąþìç ēôŞďîŦìîŤÛÛċíĄìÔąöĒþşíöćÔąöďîŦìēî
ĀõŞąÚøŞąÝşąēôŞôĈ×úąô×øŞĀÚèĄú
ÛąÔîŤàþąÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöă
ďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öïČşĒÝşíöćÔąöîöăýíîŤàþąďöĊėĀÚÕĄĘìèĀìÔąööĄí ÔąöýŞÚþìĄÚýĊĀöąÝÔąöēôŞýăçúÔ
ēôŞÝĄçďÛìĐøăÔąöĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈėÚąìýąöíööæďÔćç×úąôøŞąÝşąĒìÕæăêĈėïøÔąöûĉÔüąýóąñ
îŤàþąĐøă×úąôèşĀÚÔąöÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæñíúŞąîŤàþąêĈėïČşĒÝşíöćÔąöèşĀÚÔąöñĄå ìą×ĊĀñĄåìą
ÕĄĘìèĀìĐøăÔöăíúìÚąìÔąöçĜąďìćìÚąìýąöíööæ ñĄåìąöăííÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæ ďìĊėĀÚÛąÔēôŞ
ôĈ×ČŞôĊĀÔąöĒþşíöćÔąöĐøăîâćíĄèćÚąìýąöíööæöúôéĉÚýéąìêĈėĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæïČşĒÝşíöćÔąöēôŞēçşöĄí
×úąôýăçúÔĒìÔąöèćçèŞĀÕĀĒÝşíöćÔąö ÛĉÚÛăďþĖìēçşúŞąÚąìýąöíööæÕĀÚðř ąõÔćÛÔąöìćýćèďîŦìÚąìêĈė
ÛăèşĀÚēçşöĄíÔąöñĄåìąďñĊėĀĒþşÔąöíöćÔąöÚąìýąöíööæôĈÕĄĘìèĀìôĈöăííÔąöçĜąďìćìÚąìçşąìďĀÔýąö
ýăçúÔöúçďöĖúøç×úąôõċŞÚõąÔÞĄíÞşĀìĐøăôĈÔąöîöăýąìÚąìêĈėÝĄçďÛìÕĉĘìçĄÚìĄĘìÚąìýąöíööæÛĉÚďîŦì
ÚąìêĈėôĈ×úąôýĜą×ĄàĐøăďîŦìÚąìêĈėèşĀÚēçşöĄíÔąöñĄåìąďîŦìĀõŞąÚõćėÚďñĊėĀïČşĒÝşíöćÔąöďÔćç×úąôñĉÚñĀĒÛôąÔ
õćėÚÕĉĘìèąôýôôċèćãąìêĈėÔĜąþìç
2. ïøÛąÔÔąöýöşąÚõċêëûąýèöŢÔąöýöşąÚõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÛąÔÔąöîöăÝċô
ďÝćÚîâćíĄèćÔąöĐííôĈýŞúìöŞúôïČşúćÛĄõĐøăïČşîâćíĄèćÚąìóąõĒìðřąõÔćÛÔąöìćýćèĐøăïČşîâćíĄèćÚąìóąõĒìĀÚ×ŢÔö
ÔćÛÔööôìćýćèÔĜąþìçĐïìõċêëûąýèöŢöŞúôÔĄìÞĉėÚďîŦìĐïìõċêëûąýèöŢêĈėÛăďîŦìĐìúêąÚĒìÔąöñĄåìąÚąì
ýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèďñĊėĀýìĀÚèŞĀ×úąôèşĀÚÔąöĒìÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæĐÔŞïČşĒÝşíöćÔąöēçş
ďîŦìĀõŞąÚçĈçĄÚìĈĘ
õċêëûąýèöŢêĈėñĄåìąÕĄĘìèĀìÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøąÚąìýąöíööæêĈėďîŦìöăííĐøăÝĄçďÛì
õċêëûąýèöŢêėĈñĄåìąÛċçíöćÔąöĒþşďîŦìûČìõŢÔøąÚÔąöĒþşíöćÔąöðřąõÔćÛÔąöìćýćèêĈėĒþş×úąô
ýăçúÔĐøăöúçďöĖú ÞĉėÚýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚíööďÛćççşúÚêöĄñõŢ(2549 : íê×ĄçõŞĀ ûĉÔüąÔąöñĄåìą
ÚąìýąöíööæÕĀÚďêûíąøèĜąíøđ×ÔèČôĀĜąďóĀďôĊĀÚÛĄÚþúĄçøñíċöĈďîŦìÔąöúćÛĄõĐøăñĄåìąđçõĒÝşúćëĈÔąö
úćÛĄõĐííôĈýŞúìöŞúôêĈėďìşìÔąöôĈýŞúìöŞúôĀõŞąÚýĜą×ĄàÛąÔïČşôĈýŞúìýĜą×ĄàĐøăïČşôĈýŞúìďÔĈėõúÕşĀÚêċÔðřąõĒìêċÔ
ÕĄĘìèĀìÕĀÚÔąöúćÛĄ õĐøăñĄå ìą đçõôĈúćëĈĒìÔąöñĄåìąĐìúêąÚĐøăúćëĈÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚ
ďêûíąøèĜąíøđ×ÔèČôÔąöďñćėôñČì×úąôöČş×úąôďÕşąĒÛĒìöăďíĈõíÚąìýąöíööæĒþşÔĄíñìĄÔÚąìďêûíąø
öăçĄíïČşîâćíĄèćđçõĒþşïČşíĄÚ×ĄííĄàÝąýĀìÚąìÔąöÛĄçþąþìĄÚýĊĀĐøă×ČŞôĊĀÔąöîâćíĄèćÚąìýąöíööæēúşĒþşĒÝş
ûĉÔüąďîŦìĐìúêąÚĒìÔąöîâćíĄèćÚąìÔąö×úí×ċôèöúÛýĀíĐøăöąõÚąìÔąöîâćíĄèćÚąìýąöíööæĐøă
êçøĀÚìĜą×ĀôñćúďèĀöŢďÕşąôąÝŞúõĒìÔąöÛĄçďÔĖíþìĄÚýĊĀöąÝÔąöõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚ
ďêûíąøèĜ ąíøđ×ÔèČôêĈė ýĜ ą×Ą à ×Ċ ĀÔąöĒþşïČş íĄÚ ×Ą ííĄ à ÝąýĀìÚąìďñĊėĀďñćėô ñČ ì×úąôöČş× úąôďÕş ą ĒÛĒì
öăďíĈõíÚąìýąöíööæĒþşÔĄíñìĄÔÚąìďêûíąøöăçĄíïČşîâćíĄèćĐøăÔąöďýöćôÔöăíúìÔąöďöĈõìöČşÛąÔÔąö
îâćíĄèćÔćÛÔööôÔąöñĄåìąÛöćÚïøÛąÔÔąöúćÛĄõĐøăñĄåìąêĜąĒþşñìĄÔÚąìďêûíąøöăçĄíîâćíĄèćÕĀÚÔĀÚÝŞąÚ
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ďêûíąøđ×ÔèČôôĈ×úąôöČş×úąôďÕşąĒÛĒìöăďíĈõíÚąìýąöíööæĐøăôĈêĄÔüăĒìÔąööŞąÚþìĄÚýĊĀöąÝÔąöďñćėô
ôąÔÕĉĘìýąôąöéîâćíĄèćÚąìēçşĀõŞąÚéČÔèşĀÚèąôöăďíĈõíÚąìýąöíööæôĈÔąöúąÚöăďíĈõíÔąöîâćíĄèć Úąì
ÚąìýąöíööæôĈÔąöêøĀÚĒÝş×ĀôñćúďèĀöŢďÕşąôąÝŞúõĒìÔąöÛĄçďÔĖíþìĄÚýĊĀöąÝÔąöìĜąöŞĀÚĐøăêċÔ×ìēçşôĈ
ýŞúìöŞúôďöĈõìöČşÔąöêĜąÚąìĒìøĄÔüæăÔøċŞôþöĊĀêĈôÚąì
3. ïøîöăďôćì×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæ
ïøÔąöîöăďôćì×úąôñĉÚñĀĒÛèŞĀÔąöĒþşíöćÔąöÚąìýąöíööæÛąÔÔąöĒÝşõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìą
ÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćè×ĊĀïČşĒÝşíöćÔąöÚąìýąöíööæôĈ×úąôýăçúÔèŞĀÔąöĒÝşíöćÔąöôąÔÕĉĘì
ôĈÕĄĘìèĀìÔąöçĜąďìćìÚąìýąöíööæÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøąêĈėÝĄçďÛìÛąÔ×ČŞôĊĀîâćíĄèćÚąìýą öíööæ
ýŞúìÔąöĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈėýąôąöéĒþşÕşĀôČøĀĜąìúõ×úąôýăçúÔîöăýąìÚąìĒþş×ĜąîöĉÔüąĐìăìĜą
ēçşďîŦìĀõŞąÚçĈĐøăýąôąöéìĜąēîďîŦìĐìúêąÚÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæēîĒÝşýĜąþöĄíñĄåìąĀÚ×ŢÔöÔćÛÔööô
ìćýćèþöĊĀĀÚ×ŢÔöêĈėôĈÔąöĒþşíöćÔąöĒìøĄÔüæăďçĈõúÔĄìÛąÔÔąöîöăďôćì×úąôñĉÚñĀĒÛñíúŞąïČşĒÝşíöćÔąöôĈ
×úąôñĉ Ú ñĀĒÛđçõóąñöúôĀõČŞĒ ìöăçĄ í ôąÔďôĊė Ā ñć Û ąöæąďîŦ ì öąõçş ą ìĀõČŞ Ē ìöăçĄ í ôąÔêċ Ô çş ą ìÞĉė Ú
îöăÔĀíçşúõ1) çşąìÔąöĀĀÔďøÕþìĄÚýĊĀöąÝÔąö2) çşąìÔąööĄíþìĄÚýĊĀöąÝÔąö3) çşąìÔąöýŞÚþìĄÚýĊĀ
öąÝÔąö çşąìÔąöÛĄçďÔĖíþìĄÚýĊĀöąÝÔąö Đøă çşąìÔąöĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈė ïøÔąöûĉÔüą×öĄĘÚìĈĘ
ýĀç×øşĀÚÔĄíýôôèćãąìÔąöúćÛĄõďìĊėĀÚôąÛąÔïČşĒÝşíöćÔąöēçşöĄíÔąöĒþşíöćÔąöÛąÔďÛşąþìşąêĈėèąôÕĄĘìèĀì
ÔöăíúìÔąöĐøăÔąöĒþş í öć Ô ąöÕĀÚďÛş ą þìş ą êĈė Ú ąìýąöíööæçş ú õ×úąôýăçúÔĐøăöúçďöĖ ú ÕĉĘ ì Þĉė Ú
ýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚ íĄÚĀöóĄÔçĈ 2548 : ĀşąÚÛąÔĀÚ×ÔąöíöćþąöýúìèĜąíøêąèøąç
ûĉÔüą×úąôñĉÚñĀĒÛÔąöíöćÔąöÚąìýąöíööæđöÚďöĈõìďê×đìđøõĈÝøíċöĈïøÔąöúćÛĄõñíúŞą×úąôñĉÚñĀĒÛ
ïČĒÝíöćÔąöďÛąþìąêĈėÚąìýąöíööæôĈôìċüõýĄôñĄìëçĈíööõąÔąûÕĀÚïČ îâćíĄèćÚąìďîìôćèöÔąöĒþíöćÔąö
ÕĀÚïČşîâćíĄèćÚąìýąöíööæĀõČĒìöăçĄí×úąôñĉÚñĀĒÛôąÔýúìÔąöñĄåìąíċ×øąÔöêĈėöĄíïćçÝĀíÚąìýąö
íööæÔąöďïõĐñö×úąôöČ ďöĊėĀÚöăííÔąöēþøďúĈõìďÛè×èćÕĀÚïČ îâćíĄèćÚąìêĈėôĈè ĀÚąìýąöíööæ×úąô
ñöĀôĐøă×úąôýąôąöéĒìÔąöĒÝďê×đìđøõĈÔąöĀĜąìúõ×úąôýăçúÔÔąöÛĄçöăíí×úí×ċôÚąìýąöíööæ
ĒþôĈîöăýćêëćóąñ×úąôďñĈõÚñĀÕĀÚ×Č ôĊĀĐøăÔąöìćďêûèćçèąôÚąìĐøăîöăďôćìïøÚąìýąöíööæôĈ×úąô
ñĉÚñĀĒÛĀõČĒìöăçĄíîąìÔøąÚ
çĄÚìĄĘìÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæ ÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćô
ñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öđçõĒÝşÔąöîöăÝċôďÝćÚîâćíĄèćÔąöïČşĒÝşí öćÔąöôĈýŞúìöŞúôĒìÔąööăçô×úąô×ćç
ďñĊėĀñĄåìąÚąìýąöíööæêĜąĒþşïČşĒÝşíöćÔąöēçşöĄí ×úąôýăçúÔĒìÔąöĒÝşíöćÔąöôąÔõćėÚÕĉĘìôĈÔąöîâćíĄèćÚąì
èąôÕĄĘìèĀìÔöăíúìÚąìôąèöãąìďúøąêĈėÝĄçďÛìÕĉĘìĐøăÔąöĒþşíöćÔąöÕĀÚďÛşąþìşąêĈėýąôąöéĒþşÕşĀôČø
ĀĜąìúõ×úąôýăçúÔîöăýąìÚąìĒþş×ĜąîöĉÔüąĐìăìĜą ĐøăýĀíéąôÕşĀôČøĀĊėìĕēçşďîŦìĀõŞąÚçĈĀĈÔêĄĘÚõĄÚ
ýąôąöéìĜąēîďîŦìĐìúêąÚÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæýĜąþöĄíþìŞúõÚąì×æăýĜąìĄÔýéąíĄìĀÚ×ŢÔöÔćÛÔööô
ìćýćèĐøăþìŞúõÚąìóąõìĀÔêĄĘÚìĈĘõċêëûąýèöŢçĄÚÔøŞąúÛăèşĀÚēçşöĄíÔąöúćď×öąăþŢĐøăñĄåìąĀõŞąÚèŞĀďìĊėĀÚ
ďñĊėĀĒþşõċêëûąýèöŢçĄÚÔøŞąúôĈîöăýćêëćóąñôąÔõćėÚÕĉĘì
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ÕşĀďýìĀĐìăĒìÔąöúćÛĄõ

146

1. ÕşĀďýìĀĐìăĒìÔąöìĜąÚąìúćÛĄõēîĒÝş
ÔąöûĉÔüąďöĊėĀÚõċêëûąýèöŢÔąöÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢ
úćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×öïČşúćÛĄõēçşñíÕşĀêĈė×úöîöĄíîöċÚĐÔşēÕþöĊĀìĜąïøÛąÔÔąöúćÛĄõēîĒÝş
îöăđõÝìŢçĄÚìĈĘ
1.1 ×úöôĈ ÔąöñĄåìąďÛş ąþìşąêĈė ÚąìýąöíööæđçõýŞ Úēîðŗ ÔĀíöôÔąöĒþşíöćÔąöêċÔçşąìîŖ øă
2 – 3 ×öĄĘÚ
1.2×úöôĈÔąöñĄåìąĐøăîöĄíîöċÚďê×đìđøõĈýąöýìďêûďñĊėĀýăçúÔèŞĀÔąöĒþşíöćÔąö
1.3 ×úöôĈÔąöďïõĐñöŞ×ČŞôĊĀĒìöČîĐííĀĊėìçşúõďÝŞìíĀöŢçÕĄĘìèĀìÔąöĒþşíöćÔąöïĄÚÔąöĒþşíöćÔąö
2.ÕşĀďýìĀĐìăĒìÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚèŞĀēî
2.1×úöêĜ ąÔąöúć ÛĄ õ ďöĊė ĀÚÔąöĒþş íöć ÔąöĐèŞ øăÚąìóąõĒìðř ąõĀõŞ ąÚèŞ ĀďìĊė ĀÚÞĉė Ú ĀąÛîöĄ íĒÝş
õċêëûąýèöŢèąô×úąôďþôąăýô
2.2×úöêĜąÔąöûĉÔüąîŤÛÛĄõèŞąÚĕêĈėďÔĈėõúÕşĀÚĒþşýĄôñĄìëŢÔĄíÔąöñĄåìąÚąìíöćÔąöĐøăÕõąõ
ÔøċŞôďîŚ ąþôąõĒþş×öĀí×øċ ôêċ ÔþìŞ úõÚąìóąõĒìôþąúć êõąøĄõďÔüèöûąýèöŢ úć êõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈ õöèć
ÛĄÚþúĄçýÔøì×öĐøş úìĜąïøÔąöúćÛĄõêĈėēçş ìĄĘìôąďîöĈõíďêĈ õíîöĄ íîöċ ÚĐøăñĄ åìąÔąöĒþşíöćÔąöçş ąìèŞ ą Úĕ
ĒþşýĀç×øşĀÚÔĄí×úąôèşĀÚÔąöÕĀÚïČşĒÝşíöćÔąö
2.3 ×úöôĈÔąöúćÛĄõþöĊĀîöăďôćìõċêëûąýèöŢĀõŞąÚèŞĀďìĊėĀÚĒìçşąì×úąôñĉÚñĀĒÛÕĀÚïČşĒÝşíöćÔąö
ĒìýŞúìêĈėďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíÔąöĒþşíöćÔąöĒìêċÔçşąìďñĊėĀìĜąïøúćÛĄõçĄÚÔøŞąúēîúąÚĐïìîöĄíÔøõċêëŢĒìÔąöĒþşíöćÔąö
ÚąìýąöíööæÕĀÚðřąõÔćÛÔąöìćýćèôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×ö
èŞĀēî

ďĀÔýąöĀşąÚĀćÚ
ÔöăêöúÚûĉÔüąëćÔąö  ×ČŞôĊĀÔąöíöćþąöýéąìûĉÔüąêĈďė îŦììćèćí×ċ ×øđöÚñćôñŢ×ċöċýóąøąçñöşąú
ÔöċÚďêñĂôþąúćêõąøĄõďÔüèöûąýèöŢúćêõąďÕèďÜøćôñöăďÔĈõöèćÛĄÚþúĄçýÔøì×ö ýĜąìĄÔÚąìúćêõąďÕè
ðřąõÔćÛÔąöìćýćè
________  ×ČŞôĊĀÔąöĒþşíöćÔąöçşąìÔćÛÔąöìćýćè îŖÔąöûĉÔüą 2554đöÚñćôñŢýôûĄÔçćÔě ąöñćôñŢ
ýÔøì×ö
ÝĄõýćêëćěĐÔşúôĈ. (2550). ÔąöñĄåìąöăííÚąìýąöíööæđöÚďöĈõìíşąììąďÛöćàúćêõą ĀĜąďóĀíĉÚÔąÿ ÛĄÚþúĄç
þìĀÚ×ąõ.ÔąöûĉÔüą×şì×úşąĀćýöăÔûôýąÕąúćÝąÔąöíöćþąöÔąöûĉÔüą ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô.
ĀĄçýĜąďìą 
êćñúĄøõŢÝìăÝĄõ  ÔąöñĄåìąöăííÚąìëċöÔąöđöÚďöĈõìďêûíąø  ďêûíąøì×öĀċçöëąìĈ
ĀĜąďóĀďôĊĀÚÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ ÔąöûĉÔüą×şì×úşąĀćýöăÔûôýąÕąúćÝąÔąöíöćþąöÔąöûĉÔüą
ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô. ĀĄçýĜąďìą 
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ìċÝìąöéďÛŠÔôą.  ÔąöñĄåìąöăííÚąìýąöíööæÔĀÚĀą×ąöýéąìêĈė ýĜąìĄÔÚąìĀëćÔąöíçĈ
ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô.ÔąöûĉÔüą×şì×úşąĀćýöăÔûôýąÕąúćÝąÔąöíöćþąöÔąöûĉÔüą
ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô. ĀĄçýĜąďìą .
íööďÛćç çşúÚêöĄñõŢ. (2549). ÔąöñĄåìąÚąìýąöíööæÕĀÚďêûíąøèĜąíøđ×ÔèČô ĀĜąďóĀďôĊĀÚ
ÛĄÚþúĄçøñíċöĈ.úćêõąìćñìëŢûûôýąÕąúćÝąõċêëûąýèöŢÔąöñĄåìąôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâ
ďêñýèöĈ. ĀĄçýĜąďìą 
ĀÚ×ÔąöíöćþąöýúìèĜąíøêąèøąç  Ôąöîöăďôćì×úąôñĉÚñĀĒÛÕĀÚîöăÝąÝìêĈėôèĈ ĀÔąöĒþ
íöćÔąöÕĀÚĀÚ×ÔąöíöćþąöýúìèĜąíøêąèøąçýéąíĄìñĄåìąÔąöýąëąöæýċÕĀąďÞĈõì
ôþąúćêõąøĄõôþćçø
ĀóćÝĄõêĜąôąì  ÔąöîâćíĄèćÚąìÚąìýąöíööæ ÕĀÚýĜąìĄÔÚąìîöăéôûĉÔüą ĀĜąďóĀďôĊĀÚ
ÛĄÚþúĄçì×öñìô.×æăûĉÔüąûąýèöŢ ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô ĀĄçýĜąďìą 
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ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąÔĄí×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚ
èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà : ûĉÔüąďîöĈõíďêĈõíÔĄíûąøöĄãëööôìČà
ÕĀÚîöăďêûýþñĄìëŢýąëąöæöĄãďõĀöôìĈ ýþöĄãĀďôöćÔą
ýąëąöæöĄãďÔąþøĈ ĐøăàĈėîìċř
The Qualifications and Selection Process and the Independence
of Jugdes of the Constitutional Court:A Comparative Study with
the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany,
the United States of America, the Republic of Korea and Japan





ìĜąñÚüŢ ēÔõďçÝ 1 
ýċöĈöĄèìŢ îöăÛìîŤÛÛìĉÔ

öĄÚýćÔö ĀċîñÚûŢ 



íê×ĄçõŞĀ
ÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘ ôĈúĄèéċîöăýÚ×ŢďñĊėĀûĉÔüą (1) Đìú×ćçĐøăê÷üáĈĒìÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúì
ÔąöýööþąÔĄí×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà(2) ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÔöăíúìÔąöýööþą
Đøă×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàēêõďîöĈõíďêĈõíÔĄíûąøöĄãëööôìČàÕĀÚèŞąÚîöăďêû(3)
ďñĊėĀúćď×öąăþŢîŤàþąĐøăþąĐìúêąÚĐÔşēÕîŤàþąÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÔöăíúìÔąöýööþąĐøă×úąôďîŦì
ĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàöúôéĉÚþąĐìúêąÚĐÔşēÕíêíĄààĄèćöĄãëööôìČàêĈėďÔĈėõúÕşĀÚĒþşďþôąăýô
õćėÚÕĉĘì
ÔąöúćÛĄõďĀÔýąö×öĄĘÚìĈĘďîŦìÔąöúćÛĄõíêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàĒìýŞúìÕĀÚûąøöĄãëööôìČàÕĀÚ
ēêõďîöĈõíďêĈõíÔĄíûąøöĄãëööôìČàÕĀÚîöăďêûýąëąöæöĄãďõĀöôìĈýþöĄãĀďôöćÔąýąëąöæöĄãďÔąþøĈ
ĐøăàĈėîċřì
ïøÔąöúćÛĄõñíúŞą (1) ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚïČşêöÚ×ċæúċåćèąôôąèöą205(3) ēôŞďîŦìöČîëööôÛĉÚ
ýŞÚïøèŞĀÔöăíúìÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà×ĜąúćìÛć ÜĄõÕĀÚûąøöĄãëööôìČàĒì×çĈêĈėēçşöĄí×úąôýìĒÛ
1
2

ìĄÔûĉÔüąþøĄÔýČèöìćèćûąýèöôþąíĄæäćèôþąúćêõąøĄõýċđÕêĄõëööôąëćöąÝ
ýąÕąúćÝąìćèćûąýèöŢôþąúćêõąøĄõýċđÕêĄõëööôąëćöąÝ
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ÛąÔîöăÝąÝìêĈėïŞąìôąēçşöĄíÔąöúćñąÔüŢúćÛąöæŢúŞąĀąÛÛăēôŞèöÚÔĄíďÛèìąöôæŢêĈėĐêşÛöćÚÕĀÚöĄãëööôìČà(2)
úċåćýóąôĈĀĜąìąÛĀõŞąÚÛĜąÔĄçêĈėÛăēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐÔŞíċ××øêĈėēçşöĄíďøĊĀÔÛąÔĀÚ×ŢÔöêĈėêĜąþìşąêĈėýööþą
èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàēôŞýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔÔąö×ąìĐøăçċøĀĜąìąÛ(3) ĀÚ×ŢÔöêĈėêĜąþìşąêĈėýööþąēôŞôĈ
ĐìúîâćíĄèćďçĈõúÔĄìÛĉÚéČÔĐêöÔĐÞÚēçşđçõÚŞąõ
×ĜąýĜą×Ąà: ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÔöăíúìÔąöýööþą×úąôďîŦìĀćýöăûąøöĄãëööôìČà

Abstract

150

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

íêìĜą
ûąøöĄãëööôìČà Constitutional Court) þöĊĀûąøýČÚýċç(Supreme Court) ÕĀÚîöăďêûýþöĄãĀďôöćÔą
þöĊĀîöăďêûàĈėîċřìÞĉėÚêĜąþìşąêĈėĒì×úąôþôąõÕĀÚûąøöĄãëööôìČàêĈėÔøŞąúéĉÚĒìíê×úąôìĈĘďîŦìĀÚ×ŢÔöďÜñąăêĈė
ôĈíêíąêýĜ ą×Ą àõćė ÚĒìÔąöèöúÛýĀí×úąôÝĀíçş úõöĄ ãëööôìČ àÕĀÚÔáþôąõĐøăďîŦ ìêĈė êöąíÔĄ ìçĈ úŞ ą
öĄãëööôìČàďîŦìÔáþôąõýČÚýċçÕĀÚîöăďêûûąøöĄãëööôìČàēçş ďÔćçÕĉĘìďîŦì×öĄĘÚĐöÔèąôöĄãëööôìČàĐþŞ Ú
öąÝĀąæąÛĄ Ôöēêõñċ êëûĄ ÔöąÝ2540ĐøăèŞ Āôąēçş ×ÚíĄ ààĄ èć ēúş ĒìöĄ ãëööôìČ àĐþŞ ÚöąÝĀąæąÛĄ Ôöēêõ
ñċêëûĄÔöąÝ2550 đçõĒþşûąøöĄãëööôìČàôĈĀĜąìąÛþìşąêĈėĒìÔąö×ċşô×öĀÚ×úąôďîŦìÔáþôąõýČÚýċçÕĀÚ
öĄãëööôìČàĐèŞĒìÝŞúÚďúøąîöăôąæ16 îŖêĈėïŞąìôąēçşôĈÔąöúćñąÔüŢúćÛąöæŢÔĄìúŞąûąøöĄãëööôìČàēôŞôĈ
×úąôďîŦìĀćýöăĒìÔąöúćìćÛÜĄõ×çĈēôŞďîŦìÔøąÚĀąÛéČÔĐêöÔĐÞÚĒìêąÚÔąöďôĊĀÚĀąêćûąøöĄãëööôìČàēçşď×õ
ôĈôèć4 èŞĀ2 ďýĈõÚúćìćÛÜĄõĒþşõÔ×ĜąöşĀÚĒì×çĈõċíñöö×îöăÝąëćîŤèõŢĒì×çĈÔĀÚêċìñĄåìąñöö×ÔąöďôĊĀÚ
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29 øşąìíąêçşúõĀąûĄõďþèċïøďñĈõÚúŞąìąõêăďíĈõìñöö×ÔąöďôĊĀÚõĊėìòŚĀÚ×çĈèŞĀûąøöĄãëööôìČàďÔćì
ÕĀíďÕèöăõăďúøąêĈė Ô áþôąõÔĜ ą þìçēúş  ĐøăìąõêăďíĈ õ ìñöö×ÔąöďôĊĀ ÚēôŞ ď×õēçş ôĈ ô èć Ē þş õċí ñöö×
îöăÝąëćîŤèõŢìĄĘìēçşýŞÚïøêĜąĒþşďÔćçÕşĀÔĄÚÕąĒìþôČŞîöăÝąÝìđçõêĄėúēîúŞąÔąöèĄçýćì×çĈçĄÚÔøŞąúÕĀÚûąø
öĄãëööôìČàďîŦìēîçşúõ×úąôďêĈėõÚëööôôĈ×úąôđîöŞÚĒýĐøăôĈ×úąôďîŦìĀćýöăĒìÔąöñćÛąöæąúćìćÛÜĄõ×çĈ
þöĊĀēôŞďñĈõÚĒçĐøăìĀÔÛąÔìĈĘõĄÚôĈ×ĜąúćìćÛÜĄõûąøöĄãëööôìČàĒì×çĈÕĀÚìąõďìúćìÝćçÝĀí(ĀąóąñÚûŢ
Ô÷èďúêćì. 2545:2) ÕæăìĄĘìçĜąöÚèĜąĐþìŞÚöĄãôìèöĈÝŞúõúŞąÔąöÔöăêöúÚďÔüèöĐøăýþÔöæŢéČÔûąø
ÛĄÚþúĄçíċöĈöĄôõŢñćñąÔüąĒì×çĈþôćėìîöăôąêĒþşøÚđêüÛĜą×ċÔ6 ďçĊĀìĐøăîöĄí50,000 íąêĒþşöĀÔąö
øÚđêüÛĜą×ċÔēúş2 îŖÞĉėÚîöăďçĖìĒì×çĈêĈėÛăèşĀÚúćìćÛÜĄõôĈĀõČŞúŞąĒìÔöæĈöĄãôìèöĈèşĀÚ×ĜąñćñąÔüąĒþşÛĜą×ċÔ
×úąôďîŦìöĄãôìèöĈõŞĀôýćĘìýċçøÚèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ2540 ôąèöą216(4)
ìĄĘì×ĜąñćñąÔüąìĄĘìÛăèşĀÚďîŦì×ĜąñćñąÔüąêĈėéĉÚêĈėýċçþöĊĀēôŞĐøăûąøöĄãëööôìČàēçşúćìćÛÜĄõ×çĈìĈĘúŞą×úąô
ďîŦìöĄãôìèöĈÕĀÚìąõďìúćìÝćçÝĀíõĄÚēôŞýćĘìýċçøÚ çşúõ×ăĐììďýĈõÚ7 èŞĀ6 ÞĉėÚïøĐþŞÚ×ĜąúćìćÛÜĄõçĄÚÔøŞąú
êĜ ą Ēþş ď Ôć ç Ôąöúć ñ ąÔüŢ úć Û ąöæŢ đ çõêĄė ú ēîúŞ ą ďîŦ ì ×Ĝ ą úć ìć Û ÜĄ õ êĈė ôć ē çş ďîŦ ì ēîèąôďÛèìąöôæŢ êėĈĐ êş Û öć Ú ÕĀÚ
öĄãëööôìČàÔøŞąú×ĊĀþąÔöĄãôìèöĈ×ìĒçèşĀÚ×ĜąñćñąÔüąĒþşÛĜą×ċÔĐôşúŞą×ĜąñćñąÔüąìĄĘìÛăõĄÚēôŞéĉÚêĈėýċç
þöĊĀûąøÛăĒþşöĀÔąöøÚđêüÛĜą×ċÔìĄĘìēúşþöĊĀēôŞÔĖèąô×úąôďîŦìöĄãôìèöĈÔĖõŞĀôýćĘìýċçøÚêĄìêĈ ĀąóąñÚûŢ
Ô÷èďúêćì:2) ĐøăõĄÚñíĀĈÔçşúõúŞąôĈèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàďýĈõÚÕşąÚôąÔēçşìĜąÔáþôąõĀąàąôą
ĒÝşďîŦìþøĄÔĒìÔąöèĈ×úąôöĄãëööôìČàÞĉėÚďîŦìÔáþôąõýČÚýċçÕĀÚîöăďêûïøĐþŞÚ×ĜąúćìćÛÜĄõÛĉÚēôŞýĀç×øşĀÚ
ÔĄíďÛèìąöôæŢêĈėĐêşÛöćÚÕĀÚöĄãëööôìČàêĈėďîŦìďÝŞììĈĘÔĖĀąÛďìĊėĀÚôąÛąÔýąďþèċèŞąÚĕþøąõîöăÔąöĐèŞĒì
êĈėìĈĘÛăēçşìĜąďýìĀúŞąýąďþèċĀõŞąÚþìĉėÚĀąÛôąÛąÔîŤàþąúćëĈÔąöēçşôąÞĉėÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàúŞąôĈ×úąô
ďþôąăýôþöĊĀēôŞďñĈõÚĒç
ÔąöēçşôąÞĉėÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ2540
èąôôąèöą255 úöö×þìĉėÚÔĜąþìçĒþşôĈèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÛĜąìúì15 ×ìôąÛąÔïČşñćñąÔüąûąø
áĈÔąÛĜąìúì5 ×ìèċøąÔąöĒìûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçÛĜąìúì2 ×ìïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąìćèćûąýèöŢÛĜąìúì5
×ìĐøăïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąöĄãûąýèöŢÛĜąìúì3 ×ìĐøşúďýìĀöąõÝĊėĀèŞĀîöăëąìúċåćýóąĒþş×úąôďþĖìÝĀí
ĐøăìĜ ą ×úąôÔöąííĄ Ú ×ôêČ ø ďñĊė Ā êöÚĐèŞ Ú èĄĘ Ú èŞ Ā ēî  ĒìýŞ ú ìÕĀÚöĄ ã ëööôìČ à ĐþŞ Ú öąÝĀąæąÛĄ Ô öēêõ
ñċêëûĄÔöąÝìĄĘìôąèöąúöö×þìĉėÚēçşÔĜąþìçĒþşôĈèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÛĜąìúì×ìđçõ
êĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąďøĊĀÔïČşñćñąÔüąĒìûąøáĈÔąÞĉėÚçĜąöÚèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞąïČşñćñąÔüąûąøáĈÔąđçõúćëĈ
øÚ×ăĐììøĄíÛĜąìúì×ìêĈėîöăÝċôĒþàŞèċøąÔąöĒìûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçďøĊĀÔèċøąÔąöĒìûąøîÔ×öĀÚ
ýČÚýċçÛĜąìúì×ìĐøă×æăÔööôÔąöýööþąďøĊĀÔïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąìćèćûąýèöŢÛĜąìúì×ìĐøă
ïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąöĄãûąýèöŢöĄãîöăûąýìûąýèöŢþöĊĀýĄÚ×ôûąýèöŢÛĜąìúì×ìĐèŞĒìêąÚîâćíĄèćêĈė
ïŞąìôą úċåćýóąôĈĀĜąìąÛĀõŞąÚÛĜąÔĄçĒìÔąöñćÛąöæąēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíþöĊĀ×Ąç×şąìíċ××øêĈėēçşöĄíÔąö
ďýìĀÝĊėĀêĄĘÚìĈĘèąôìĄõÕĀÚ×ĜąúćìćÛÜĄõÕĀÚûąøöĄãëööôìČàêĈė 1/2541 øÚúĄìêĈė8 ôÔöą×ô2541 îŤààą
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ĀċçÝąÝì:188 êĈėúćìćÛÜĄõēúşúŞąúċåćýóąēôŞôĈĀĜąìąÛĒìÔąöñćÛąöæąēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐÔŞíċ××øÞĉėÚêĈė
îöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąēçşñćÛąöæąďøĊĀÔēîďîŦìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà

úĄèéċîöăýÚ×ŢÕĀÚÔąöúćÛĄõ
2.1 ďñĊėĀûĉÔüąĐìú×ćçê÷üáĈúŞąçşúõþøĄÔ×úąôÝĀíçşúõöĄãëööôìČàÕĀÚÔáþôąõĐìú×ćçĒìÔąö
ÛĄçèĄĘÚĀÚ×ŢÔöêĈėôĈĀĜąìąÛþìşąêĈėúćìćÛÜĄõÝĈĘÕąçúŞąíêíĄààĄèćÕĀÚÔáþôąõĒçÕĄçþöĊĀĐõşÚÔĄíöĄãëööôìČàþöĊĀēôŞ
2.2 ďñĊėĀûĉÔüąÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąÔĄí×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąø
öĄãëööôìČàèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ2550 ďîöĈõíďêĈõíÔĄíöĄãëööôìČàÕĀÚ
èŞąÚîöăďêû
2.3ďñĊėĀúćď×öąăþŢîŤàþąďÔĈėõúÔĄíÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąÔĄí×úąôďîŦì
ĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ2550
2.4 ďñĊėĀþąĐìúêąÚêĈėďþôąăýôďñĊėĀìĜąēîĒÝşĒìÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąÔĄí
×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ2550
2.5 ďñĊėĀďýìĀĐìúêąÚêĈėďþôąăýôĒìÔąöîöĄíîöċÚĐÔşēÕöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõ
ñċêëûĄÔöąÝ2550 ĒìôąèöąêĈėďÔĈėõúÕşĀÚèŞĀēî
152

ýôôċèćãąìÔąöúćÛĄõ
ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąÕĀÚïČşçĜąöÚèĜąĐþìŞÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèąô
öĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ2550 õĄÚēôŞýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔÔąöîöăÝąëćîēèõĐøăõĄÚ
ēôŞďþôąăýôÔĄíĀĜąìąÛþìşąêĈėÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÛĉÚĀąÛýŞÚïøÔöăêíèŞĀÔöăíúìÔąöýööþąĐøă
×úąôďîŦìĀćýöăĒìÔąöúćìćÛÜĄõ×çĈÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà

ÕĀíďÕèÔąöúćÛĄõ
ÚąìúćÛĄõìĈĘôċŞÚûĉÔüąéĉÚîŤàþąÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąÔĄí×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚ
èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ2550 ďîöĈõíďêĈõíÔĄíÔąö
ÔĜąþìç×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąÔĄí×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÕĀÚèŞąÚîöăďêû
ĀĄìēçşĐÔŞîöăďêûýþñĄìëŢýąëąöæöĄãďõĀöôìĈýþöĄãĀďôöćÔąýąëąöæöĄãďÔąþøĈĐøăàĈėîċřì

úćëĈÔąöúćÛĄõ
ÔąöúćÛĄõĒì×öĄĘÚìĈĘďîŦìÔąöúćÛĄõďÝćÚ×ċæóąñđçõêĜąÔąöúćÛĄõďĀÔýąö(Documentary research) êĈėďîŦì
íêíĄààĄèćöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝĒìýŞúìÕĀÚûąøöĄãëööôìČà ×ĜąúćìćÛÜĄõ
ÕĀÚûąøöĄãëööôìČàèĜąöąúćÝąÔąöêąÚÔáþôąõöąõÚąìÔąöúćÛĄõúćêõąìćñìëŢĐøăçċüáĈìćñìëŢêėĈďÔĈėõúÕşĀÚ
đçõûĉ Ô üąďîöĈ õ íďêĈ õ íÔĄ í ûąøöĄ ã ëööôìČ à ÕĀÚîöăďêûýþñĄ ì ëŢ ý ąëąöæöĄ ã ďõĀöôìĈ  ýþöĄ ã Āďôöć Ô ą
ýąëąöæöĄãďÔąþøĈĐøăàĈėîċřì
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ïøÔąöúćÛĄõ
1. ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
1.1 èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąøáĈÔąĐøăûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçÔąöúćÛĄõñíúŞąÔąöÔĜąþìç
×ċ æ ýôíĄ èć Õ ĀÚèċ ø ąÔąöûąøöĄ ã ëööôìČ à êĈė ô ąÛąÔûąøáĈ Ô ąèąôöĄ ã ëööôìČ à ĐþŞ Ú öąÝĀąæąÛĄ Ô öēêõ
ñċêëûĄÔöąÝôąèöą  êĈėÔĜ ąþìçúŞąďîŦìïČşñćñąÔüąĒìûąøáĈÔąÞĉėÚçĜą öÚèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞą
ïČşñćñąÔüąûąøáĈÔąÛĜąìúì×ììĄĘìďþĖìúŞąõĄÚēôŞôĈ×úąôÝĄçďÛìñĀêĈėÛăĐýçÚēçşúŞą ďîŦìïČşêĈėôĈ×úąôöČş×úąô
ďÝĈėõúÝąàçşąìÔáþôąõôþąÝìĀõŞąÚĐêşÛöćÚďìĊėĀÚÛąÔõĄÚēôŞôĈď×öĊėĀÚôĊĀþöĊĀúćëĈÔąöêĈėďîŦìèĄúÝĈĘúĄçēçşúŞąďîŦìïČş
êĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàĒìďöĊėĀÚçĄÚÔøŞąúôąÔìşĀõďñĈõÚĒçĒþş ďþĖìďîŦìöČîëööôõÔèĄúĀõŞąÚďÝŞì ×úö
ÔĜąþìçúŞąèşĀÚôĈïøÚąìêąÚúćÝąÔąöþöĊĀôĈîöăýíÔąöæŢçşąìÔáþôąõêĈėďÔĈėõ úÕşĀÚþöĊĀçĜ ąöÚèĜąĐþìŞ Ú
çĄÚÔøŞąúôąēôŞìĀş õÔúŞąîŖþöĊĀîŖďîŦìèşìÞĉėÚìŞąÛăôĈ×úąôýĀç×øşĀÚÔĄí×úąôďþĖìêĈėúŞą îŤààąĀċçÝąÝì
: ĐôşúŞąûąøáĈÔąÛăēçşĀĀÔöăďíĈõíûąøáĈÔąúŞąçşúõÔąö×ĄçďøĊĀÔïČşñćñąÔüąēîďîŦìèċøąÔąöûąø
öĄãëööôìČàôąďîŦìĐìúêąÚĒìÔąöçĜąďìćìÔąö×ĄçďøĊĀÔÔĖèąôďñöąăöăďíĈõíçĄÚÔøŞąúďîŦìďñĈõÚĐìúîâćíĄèć
ÔĜąþìçÕĄĘìèĀìĒìÔąöêĜąÚąìóąõĒìûąøáĈÔąďêŞąìĄĘìÛĉÚõĄÚôćĀąÛďÝĊėĀéĊĀēçşúŞąïČşñćñąÔüąïČşìĄĘìôĈ×úąôöČş×úąô
ďÝĈėõúÝąàĒìďöĊėĀÚďÔĈėõúÔĄíÔáþôąõöĄãëööôìČàþöĊĀÔáþôąõôþąÝìýĀç×øşĀÚÔĄíďÛèìąöôæŢêĈėĐêşÛöćÚ
ÕĀÚöĄãëööôìČàþöĊĀēôŞďñĈõÚĒçýŞúìÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąø
îÔ×öĀÚýČÚýċçèąôôąèöą  ÕĀÚíêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàçĄÚÔøŞąúìĄĘìďþĖìúŞąôĈøĄÔüæăêĜąìĀÚ
ďçĈõúÔĄìÔĄíêĈėôąÛąÔûąøáĈÔąçĄÚēçşÔøŞąúôąĐøşú ĀõŞąÚēöÔĖèąôíêíąêþìşąêĈėÕĀÚèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚ
ýČÚýċçìĄĘì×ŞĀìÕşąÚÛăôĈ×úąôýĀç×øşĀÚÔĄííêíąêĀĜąìąÛþìşąêĈėÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÞĉėÚĀąÛéĊĀēçş
úŞąêĄĘÚûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçĐøăûąøöĄãëööôìČàèŞąÚÔĖďîŦìĀÚ×ŢÔöûąøêĈėĒÝşÔáþôąõôþąÝìĒìÔąöñćÛąöæą
úćìćÛÜĄõ×çĈĒìøĄÔüæăďçĈõúÔĄìĐèŞçşúõďþèċêĈė îŤààąĀċçÝąÝì: ûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçÔĖõĄÚēôŞôĈ
öăďíĈõíþöĊĀÕşĀíĄÚ×ĄíďÔĈėõúÔĄíÔąöďøĊĀÔèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçēîďîŦìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàçĄÚďÝŞì
ûąøáĈÔąïČşďÕĈõìÛĉÚďþĖìúŞąÔąö×ĄçďøĊĀÔèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçēîďîŦìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÕĀÚ
ûąøîÔ×öĀÚýČ Ú ýċ ç õĄ Ú ēôŞ ôĈ øĄ Ô üæăďîŦ ì öČ î ëööôĒìöăçĄ í êĈė ñ ĀÛăĐýçÚĒþş ď þĖ ì ēçş úŞ ą ďîŦ ì ÔąöÔĜ ą þìç
×ċæýôíĄèêć ĈėďþôąăýôþöĊĀēôŞďñĈõÚĒçďÝŞìďîŦìèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçôąĐøşúēôŞìşĀõÔúŞąîŖþöĊĀîŖ
ďîŦìèċøąÔąöþĄúþìşą×æăûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçďîŦìèşì
èċ ø ąÔąöûąøöĄ ã ëööôìČ à êĈė ô ąÛąÔïČş ê öÚ×ċ æ úċ åć öĄ ã ëööôìČ à ĐþŞ Ú öąÝĀąæąÛĄ Ô öēêõ
ôąèöą204 (3) ÔĜąþìçúŞąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàďîŦìïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąìćèćûąýèöŢÞĉėÚôĈ×úąôöČş×úąô
ďÝĈėõúÝąàêąÚçşąììćèćûąýèöŢ ĀõŞąĐêşÛöćÚ ĐøăēçşöĄíďøĊĀÔèąôôąèöąÛĜąìúìýĀÚ×ì Đøăôąèöą
  ďîŦìïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąöĄãûąýèöŢýąÕąöĄãîöăûąýìûąýèöŢþöĊĀýĄÚ×ôûąýèöŢĀėĊìÞĉėÚôĈ×úąôöČş×úąô
ďÝĈėõúÝąàÔąöíöćþąööąÝÔąöĐïŞìçćì ĀõŞąÚĐêşÛöćÚĐøăēçşöĄíďøĊĀÔèąôôąèöąÛĜąìúìýĀÚ×ì ÞĉėÚôĈ
îŤàþąêĈė×ĜąúŞą“ôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàêąÚçşąììćèćûąýèöŢĀõŞąÚĐêşÛöćÚ ” Đøă“ôĈ×úąôöČş ×úąô
ďÝĈėõúÝąàêąÚçşąìíöćþąööąÝÔąöĐïŞìçćìĀõŞąÚĐêşÛöćÚ ” èąôíêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàçĄÚÔøŞąúôĈ
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×úąôþôąõêĈėēôŞďîŦìöČîëööôìČàēôŞĀąÛÝĈĘÝĄçēçşúŞąïČşýĜąďöĖÛÔąöûĉÔüąçşąììćèûć ąýèöŢĐøăöĄãûąýèöŢöĄãîöăûąýì
ûąýèöŢþöĊĀýĄÚ×ôûąýèöŢĀėĊìďîŦìïČşôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàêąÚçşąììĄĘìĕĀõŞąÚĐêşÛöćÚ×ĜąúŞą“ĀõŞąÚĐêşÛöćÚ”
ìĄìĘ ìŞąÛăôĈèĄúÔĜąþìçþöĊĀôĈúćëĈÔąöêĈėýąôąöéĐýçÚĒþşďþĖìĀõŞąÚďîŦìöČîëööôēçşúŞąïČşêöÚ×ċæúċåćçĄÚÔøŞąúďîŦìïČş
êĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàĒìýąÕąêĈėÔĜąþìçĀõŞąÚÝĄçďÛìçşúõďþèċìĈĘÛĉÚďþĖìúŞąÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćçĄÚÔøŞąú
ìŞą ÛăýŞ Ú ïøèŞ Ā ÔöăíúìÔąöýööþąÕĀÚ×æăÔööôÔąöýööþąèąôôąèöąÕĀÚíêíĄ à àĄ èć Đ þŞ Ú
öĄãëööôìČàçĄÚÔøŞąú
ìĀÔÛąÔìĈĘõĄÚñíĀĈÔúŞąÔąöêĈėôąèöą205 (3) ÕĀÚíêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàÕşąÚèşì
ÔĜąþìçĒþşïČşêöÚ×ċæúċåćèąôôąèöą204 (3) Đøă(4) èşĀÚôĈ×ċæýôíĄèćď×õďîŦìöĄãôìèöĈèċøąÔąöñöăëööôìČà
ĒìûąøêþąöýČÚýċçÔööôÔąöÔąöďøĊĀÔèĄĘÚïČşèöúÛÔąöĐïŞìçćìÔööôÔąöîŚĀÚÔĄìĐøăîöąíîöąôÔąöêċÛöćè
ĐþŞÚÝąèćÔööôÔąöèöúÛďÚćìĐïŞìçćìþöĊĀÔööôÔąöýćêëćôìċüõÝìĐþŞÚÝąèćþöĊĀď×õöĄíöąÝÔąöĒìèĜąĐþìŞÚēôŞ
èėĜąÔúŞąöĀÚĀĄõÔąöýČÚýċçĀëćíçĈþöĊĀïČşçĜąöÚèĜąĐþìŞÚêąÚíöćþąöĒìþìŞúõöąÝÔąöêĈėôĈĀĜąìąÛíöćþąöďêĈõíďêŞą
ĀëćíçĈþöĊĀçĜąöÚèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞąûąýèöąÛąöõŢþöĊĀď×õďîŦìêìąõ×úąôêĈėîöăÔĀíúćÝąÝĈñĀõŞąÚýôėĜąďýôĀ
ĐøăèŞĀďìĊėĀÚôąēôŞìşĀõÔúŞąýąôýćíîŖìĄíéĉÚúĄìêĈėēçşöĄíÔąöďýìĀÝĊėĀìĄĘìÛăďþĖìēçşúŞą ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚ
ïČşêöÚ×ċæúċåćçĄÚÔøŞąúďîŦìÔąöÔĜąþìçēúşÔúşąÚĕúŞąď×õêĜąÚąìĒìçşąìèŞąÚĕēôŞúŞąÛăďîŦìçşąìÔąöďôĊĀÚđçõďîŦì
öĄãôìèöĈďîŦìÕşąöąÝÔąöîöăÛĜąĀõŞąÚďÝŞìèĜąĐþìŞÚĀëćíçĈÔøŞąú×ĊĀ ÔĖõĄÚēôŞďîŦìÔąöďñĈõÚñĀêĈėÛăďîŦìèĄúÝĈĘúĄçēçş
úŞąíċ××øïČşìĄĘìďîŦìïČşêĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàêąÚçşąììćèćûąýèöŢĐøăêąÚçşąìÔąöíöćþąööąÝÔąöĐïŞìçćìĀõŞąÚ
Đêş ÛöćÚĐøăôĈ ÕşĀýĄ ÚďÔèúŞ ąíêíĄààĄ èć çĄÚÔøŞ ąúēôŞēçş ÔĜ ąþìçēúş úŞ ąïČş êöÚ×ċ æúċ åć èąôêĈė ÔĜ ąþìçēúş Ûăèş ĀÚôĈ
îöăýíÔąöæŢĒìÔąöêĜąÚąìôąĐøşúĀõŞąÚìşĀõÔĈėîŖ ÞĉėÚèąôþøĄÔÔáþôąõÕĀÚýąëąöæöĄãďÔąþøĈĐøăàĈėîċřìÔĜąþìç
úŞąèşĀÚôĈîöăýíÔąöæŢôąēôŞìşĀõÔúŞą15 îŖĐøă10 - 20 îŖèąôøĜąçĄíêĄĘÚìĈĘèąôôąèöąÕĀÚÔáþôąõúŞą
çşúõûąøöĄãëööôìČàĐþŞÚýąëąöæöĄãďÔąþøĈ×ûĐøăôąèöąÕĀÚÔáþôąõúŞąçşúõĀÚ×ŢÔöûąøÕĀÚ
àĈėîċřì×û The Court Organization Law No.59 of 1947)éşąñćÛąöæąÔáþôąõúŞąûąøöĄãëööôìČàĐþŞÚ
ýþñĄìëŢýąëąöæöĄãďõĀöôìĈ×ûôąèöąêĈėÔĜąþìçúŞąĒþşôĈèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÛĜąìúì×ì
ĐíŞÚĀĀÔďîŦìĀÚ×Ţ×æăĕøă×ìĒìĐèŞøăĀÚ×Ţ×æăîöăÔĀíçşúõèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔïČş
ñćñąÔüąûąøýČÚýċçÛĜąìúì×ìèşĀÚôĈîöăýíÔąöæŢĒìûąøĒçûąøþìĉėÚôąĐøşúēôŞìşĀõÔúŞąîŖôąèöą  
ĐøăèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔïČşîöăÔĀíĀąÝĈñêąÚÔáþôąõĀĊėìĀĈÔÛĜąìúì×ìýŞúìÔáþôąõúŞąçşúõ
ûąøöĄãëööôìČàĐþŞÚýąëąöæöĄãďÔąþøĈ×ûôąèöą  ÔĜąþìçĒþşôĈèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÛĜąìúì
×ì èşĀÚôĈĀąõċîŖÕĉĘìēîďîŦìïČşñćñąÔüąĀĄõÔąöþöĊĀêìąõ×úąôôąĐøşúēôŞìşĀõÔúŞąîŖÞĉėÚôąÛąÔÔąö
×ĄçďøĊĀÔÕĀÚýóąĐþŞÚÝąèćÛĜąìúì×ìîöăëąìąëćíçĈ×ĄçďøĊĀÔÛąÔÕşąöąÝÔąööăçĄíýČÚÛĜąìúì×ìĐøă
ûąøáĈÔą×ĄçďøĊĀÔÛąÔïČşñćñąÔüąĀąúċđýôĈíċ×øćÔçĈÝĊėĀďýĈõÚçĈĐøăôĈîöăúĄèćÔąöêĜąÚąìçĈôąèøĀçÛĜąìúì×ì
ÛăďþĖìēçşúŞąþøĄÔÔáþôąõÕĀÚďõĀöôìĈĐøăýąëąöæöĄãďÔąþøĈèŞąÚÔĖēçşÔĜąþìçýĄçýŞúìÕĀÚÔąöēçşôąÞĉėÚèċøąÔąö
ûąøöĄãëööôìČàēúşĒìøĄÔüæăêĈė×øşąõÔĄìÔĄíþøĄÔÔáþôąõÕĀÚēêõĐèŞôĈÕşĀêĈėìŞąýĄÚďÔèúŞą×ċæýôíĄèćÕĀÚèċøą
ÔąöûąøöĄãëööôìČàèąôþøĄÔÔáþôąõÕĀÚďõĀöôìĈôĈÔąöÔĜąþìçďñćėôďèćôĀĈÔçşúõúŞąďîŦìïČşôĈîöăýíÔąöæŢôą
ìąìñĀýô×úöďîŦìïČşêĈėîöăýí×úąôýĜąďöĖÛĒìÔąöîöăÔĀíĀąÝĈñöąÝÔąöďîŦìïČşôĈÝėĊĀďýĈõÚþöĊĀôĈóČôćþøĄÚôą
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ÛąÔèöăÔČøçĈďîŦìêĈėõĀôöĄíêąÚýĄÚ×ôĒìçşąì×úąôÞĊėĀýĄèõŢĐøă×úąôďîŦìÔøąÚĒìÕæăêĈėèċøąÔąöûąø
öĄãëööôìČàýąëąöæöĄãďÔąþøĈèşĀ ÚôĈîöăýíÔąöæŢ çşąìÔáþôąõôąĐøşúēôŞìşĀõÔúŞą15 îŖêĄĘÚìĈĘèąô
íêíĄààĄèćêĈėÔøŞąúôąĐøşúÕşąÚèşì ýŞúìĒìþøĄÔÔáþôąõÕĀÚēêõìĄĘìēçşÔĜąþìçēúşďÜñąăĀąÝĈñêìąõ×úąô
ďêŞąìĄĘìúŞąď×õďîŦìêìąõ×úąôêĈėîöăÔĀíĀąÝĈñĀõŞąÚýôėĜąďýôĀĐøăèŞĀďìĊėĀÚēôŞìşĀõÔúŞąîŖýŞúìĀąÝĈñĀĊėì
ôćēçşÔĜąþìçĒìďöĊėĀÚîöăýíÔąöæŢēúşêĄĘÚ ìĈĘèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõñċêëûĄÔöąÝ
ôąèöą 
2. ÔöăíúìÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
ĒìýŞúìÔąöýööþąÕĀÚ×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàìĄĘìñíúŞąĒìÛĜąìúì
ÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà5 ×ìÔööôÔąöýööþąýŞúìþìĉėÚôĈýéąìóąñēôŞýĀç×øşĀÚÔĄí
þøĄÔÔąöñĊĘìãąìĒìêąÚîöăÝąëćîēèõďêŞąêĈė×úöÔøŞąú×ĊĀÔööôÔąöÛĜąìúì3 Ēì5 ×ìēçşĐÔŞîöăëąìûąø
áĈÔąîöăëąìûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçĐøăîöăëąìĀÚ×ŢÔöĀćýöăèąôöĄãëööôìČàēôŞĒÝŞèĜąĐþìŞÚþöĊĀíċ××øêĈėēçş
ÔąöďøĊĀÔèĄĘÚôąÛąÔîöăÝąÝìđçõèöÚçĄÚďÝŞìýôąÝćÔýóąïČşĐêìöąüáöþöĊĀýôąÝćÔúċåćýóąďñöąăÔąöēçşöĄí
ÔąöďøĊĀÔèĄĘÚéĊĀúŞąďîŦìÛċçďÝĊėĀôđõÚÕĀÚÔąöĒÝşĀĜąìąÛĀëćîēèõēîéĉÚîöăÝąÝìÞĉėÚďîŦìďÛşąÕĀÚĀĜąìąÛĀëćîēèõ
èąôþøĄÔÔąöîÔ×öĀÚĒìöăíĀíîöăÝąëćîēèõĀĄìôĈñöăôþąÔüĄèöćõŢêöÚďîŦìîöăôċÕçĄÚìĄĘìÔąöêĜąþìşąêĈė
ýööþąĐøă×ĄçďøĊĀÔèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÕĀÚÔööôÔąöêĄĘÚ3 ×ìçĄÚÔøŞąúÛĉÚēôŞÝĀíçşúõþøĄÔ×úąôÝĀí
ëööôĒìêąÚîöăÝąëćîēèõÞĉėÚèąôíêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàÔĜąþìçúŞąÔąöøÚôèćďøĊĀÔïČşêöÚ×ċæúċåćèąô
ôąèöą204 (3) Đøă(4) èşĀÚøÚ×ăĐììđçõďîŕçďïõĐøăèşĀÚôĈ×ăĐììēôŞìşĀõÔúŞąýĀÚĒìýąôÕĀÚÛĜąìúì
ÔööôÔąöêĄĘÚþôçďêŞąêĈėôĀĈ õČŞÛĜąìúìÔööôÔąöēôŞìşĀõÔúŞą2 Ēì3 ×ĊĀÛĜąìúì3 ×ìÞĉėÚéşąþąÔÔööôÔąöêĄĘÚ
3 ×ììĈĘôĈÔąöîöăìĈîöăìĀôĒìöăþúŞąÚÔĄìêĈėÛăďøĊĀÔíċ××øĒçíċ××øþìĉėÚďîŦìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÛăéĊĀ
úŞąÔąöøÚôèćçĄÚÔøŞąúìĈĘÛăôĈ×úąôÝĀíëööôþöĊĀēôŞĐèŞĒìýŞúìÔööôÔąöýööþąêĈėďþøĊĀÛĜąìúì2 ×ìêĈėôą
ÛąÔîöăëąìýóąïČşĐêìöąüáöĐøăïČşìĜąðřąõ×şąìĒìýóąïČşĐêìöąüáöìĄĘìĐôşÛăďîŦìĀÚ×ŢÔöêĈė×úąôÝĀíëööô
ĒìêąÚîöăÝąëćîēèõďìĊėĀÚÛąÔôĈÛċçďÝĊėĀôđõÚÔĄíîöăÝąÝìđçõēçşöĄíÔąöďøĊĀÔèĄĘÚÛąÔîöăÝąÝìÔĖèąôĐèŞÔĖôĈ
ÛĜąìúìďýĈõÚêĈėìşĀõôąÔêĈėÛăêĜąþìşąêĈėĐêìîöăÝąÝìïČşďîŦìďÛşąÕĀÚĀĜąìąÛēçş
ìĀÔÛąÔìĈĘĐøşúÔąöêĈėíêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàÔĜąþìçúŞąûąøöĄãëööôìČàîöăÔĀíçşúõ
îöăëąìûąøöĄã ëööôìČ à×ìþìĉėÚĐøăèċ øąÔąöûąøöĄãëööôìČà ĀĊėìĀĈÔĐîç×ìÞĉėÚñöăôþąÔüĄ èöćõŢêöÚ
ĐèŞÚèĄĘÚèąô×ĜąĐìăìĜąÕĀÚúċåćýóąÛĉÚĐýçÚĒþşďþĖìúŞąúċåćýóąôĈĀĜąìąÛĒìÔąöêĈėÛăèöúÛýĀí×úąôďþôąăýô
ÕĀÚíċ××øďñĊėĀĒþş×úąôďþĖìÝĀíþöĊĀēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíÔŞĀììĜą×úąôÔöąííĄÚ×ôêČøďñĊėĀêöÚĐèŞÚèĄĘÚèŞĀēî
ĐèŞĒìêąÚîâćíĄèćêĈėïŞąìôąúċåćýóąôĈĀĜąìąÛĀõŞąÚÛĜąÔĄçêĈėÛăēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐÔŞíċ××ø(ïČşñćñąÔüąûąø
áĈÔąêĈėēçşöĄíďøĊĀÔđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔą) ďñĊėĀìĜą×úąôÔöąííĄÚ×ôêČøďñĊėĀêöÚĐèŞÚèĄĘÚçĄÚÔøŞąúêĄĘÚìĈĘèąô
ìĄõÕĀÚ×ĜąúćìćÛÜĄõÕĀÚûąøöĄãëööôìČàêĈė 1/2541 øÚúĄìêĈė8 ôÔöą×ô2541 êĈėúćìćÛÜĄõúŞąúċåćýóąēôŞôĈ
ĀĜąìąÛêĈėÛăēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐÔŞíċ××øÞĉėÚêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąēçş×ĄçďøĊĀÔÛĉÚôĈøĄÔüæăďîŦìÔąöíĄÚ×Ąí
Ēþşúċåćý óąèşĀÚĒþş×úąôďþĖì ÝĀíÛĉÚēôŞ×Ş ĀõÛăýĀç×øş ĀÚÔĄíÔąö×ąìĐøăçċ øĀĜąìąÛĐøăõćėÚēîÔúŞąìĄĘ ì
úċ åćý óąēôŞôĈ ÝŞĀ ÚêąÚĒþş ďøĊ Ā Ôíċ × ×øêĈė þ øąÔþøąõèąôþøĄ Ô ÔąöďøĊ Ā ÔĐøăÔąöèĄ ç ýć ì ĒÛêĈė çĈ  ďìĊėĀ ÚÛąÔ
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íêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàÔĜąþìçĒþşêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąêĈėîöăÝċôĒþàŞèċøąÔąöĒìûąøîÔ×öĀÚýČÚýċç
Đøă×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàďøĊĀÔíċ××øďêŞąÔĄíÛĜąìúìêĈėñĉÚôĈþöĊĀďêŞąÛĜąìúìêĈėõĄÚ
ÕąçĀõČŞÛĉÚýŞÚïøêĜąĒþşúċåćýóąÛĜąďîŦìèşĀÚďøĊĀÔèąôöąõÝĊėĀ êĈėēçşöĄíÔąöďýìĀďêŞąìĄĘìúċåćýóąÛĉÚēôŞôĈđĀÔąý
þöĊĀêąÚďøĊĀÔêĈėçĈÔúŞąÔŞĀìèĄçýćìĒÛĒþş×úąôďþĖìÝĀí
3. ×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
Ôąöúć ÛĄ õ ñíúŞ ą öĄ ã ëööôìČ à ĐþŞ Ú öąÝĀąæąÛĄ Ô öēêõēçş ÔĜ ą þìçÕş Ā þş ą ôēôŞ Ē þş èċ ø ąÔąöûąø
öĄãëööôìČàďÕşąēîďîŦìýôąÝćÔÕĀÚñöö×ÔąöďôĊĀÚďñĊėĀēôŞĒþşéČÔĐêöÔĐÞÚÛąÔìĄÔÔąöďôĊĀÚĐèŞÕşĀþşą ô
çĄÚÔøŞąúÔĖõĄÚôćĀąÛďÝĊėĀéĊĀēçşúŞąďîŦìþøĄÔîöăÔĄìēôŞĒþşûąøöĄãëööôìČàéČÔĐêöÔĐÞÚĒìêąÚÔąöďôĊĀÚēçşĀõŞąÚ
ĐêşÛöćÚďìĊėĀÚÛąÔúŞąíêíĄààĄèćçĄÚÔøŞąúôćēçşÔĜąþìçöąõøăďĀĈõçĐøăúćëĈÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
ēúşÝĄçďÛìÛĉ ÚĀąÛýŞÚïøèŞĀÔąöéČÔĐêöÔĐÞÚēçşđçõÚŞąõĒìÕæăêĈėþøĄÔÔáþôąõÕĀÚèŞąÚîöăďêûēçşèöą
ÔáþôąõďÜñąăēúş ĀõŞąÚďÝŞìÔáþôąõúŞąçşúõûąøöĄãëööôìČàĐþŞÚýþñĄìëŢýąëąöæöĄãďõĀöôìĈÔáþôąõúŞą
çşúõûąøöĄãëööôìČàýąëąöæöĄãďÔąþøĈþöĊĀÔáþôąõúŞąçşúõĀÚ×ŢÔöûąøÕĀÚàĈėîċřì
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1. ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
1.1 ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąøáĈÔą ďôĊėĀñćÛąöæą×ĜąúćìćÛÜĄõÕĀÚ
ûąøöĄãëööôìČàêĈė36/2542 Ēì×çĈÕĀÚìąõďìúćìÝćçÝĀíĀçĈèöĄãôìèöĈÝŞúõúŞąÔąöÔöăêöúÚďÔüèöĐøă
ýþÔöæŢÞĉėÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàďýĈõÚÕşąÚôąÔ(7 èŞĀ6) ēçşúćìćÛÜĄõđçõõĉçþøĄÔÔáþôąõÕĀÚÔáþôąõ
ĀąàąđçõúćìćÛÜĄõúŞą×úąôďîŦìöĄãôìèöĈÕĀÚìąõďìúćìÝćçÝĀíõĄÚēôŞýćĘìýċçøÚďìĊėĀÚÛąÔďþĖìúŞą×ĜąúŞą“èşĀÚ×Ĝą
ñćñąÔüąĒþşÛĜą×ċÔ” èąôöĄãëööôìČàÜíĄíñ.û. 2540 ôąèöą216 (4) þôąõ×úąôúŞą“èşĀÚ×ĜąñćñąÔüąéĉÚ
êĈėýċçĒþşÛĜą×ċÔ” ×ĊĀèşĀÚéČÔÛĜą×ċÔÛöćÚĕìĄėìďĀÚÞĉėÚďîŦìèĄúĀõŞąÚÔąöúćìćÛÜĄõ×çĈÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈė
ĀąÛõĉçèćçĀõČÔŞ ĄíþøĄÔÔáþôąõĀąàąôąÔďÔćìēîÛìďîŦìďþèċĒþş×ĜąúćìćÛÜĄõÕĀÚûąøöĄãëööôìČàĒì×çĈçĄÚÔøŞąúēôŞ
ýĀç×øşĀÚÔĄíďÛèìąöôæŢÕĀÚöĄãëööôìČàďîŦìèşìçĄÚìĄĘì ïČşñćñąÔüąĒìûąøáĈÔąÞĉėÚçĜąöÚèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞąïČş
ñćñąÔüąûąøáĈÔąÞĉėÚēçşöĄíďøĊĀÔđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔą×úöďîŦìïČşêĈėď×õôĈîöăýíÔąöæŢĒìÔąöîâćíĄèćÚąìêĈė
ýĀç×øşĀÚÔĄííêíąêĐøăĀĜąìąÛþìşąêĈėÕĀÚûąøöĄãëööôìČàđçõďÜñąăĐøăìŞąÛăôĈÔąöîöăďôćìïøÚąìçşąì
ÔáþôąõĒìýąÕąêĈėďÔĈėõúÕşĀÚĀĈÔçşúõđçõÔĜąþìçĒþşìĜąďýìĀïøÚąìĒìöČîĐííÕĀÚçċüáĈìćñìëŢ (dissertation)
úćêõąìćñìëŢ(thesis) ÔąöûĉÔüą×şì×úşąĀćýöă(independent study) ÚąìúćÛĄõĒìêąÚÔáþôąõ(law research)
þöĊĀĒìöČîĐííÕĀÚÔąöďÕĈõìþìĄÚýĊĀþöĊĀèĜąöą(books) ĒìêąÚÔáþôąõíê×úąôêąÚúćÝąÔąö(article) çşąì
Ôáþôąõíê×úąôúćÛĄõ(research article) çşąìÔáþôąõôþąÝìđçõďÜñąăÔáþôąõöĄãëööôìČàďîŦìèşì
1.2 ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąøîÔ×öĀÚýČÚýċç ÔąöďøĊĀÔ
èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞèċøąÔąöĒìûąøîÔ×öĀÚýČÚýċççĄÚÔøŞąúõĄÚēôŞôĈþøĄÔîöăÔĄìêĈė
ĐýçÚĒþşďþĖìďîŦìöČîëööôēçşúŞą èċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçêĈėēçşöĄíďøĊĀÔìĄĘìďîŦìíċ××øêĈėôĈ×úąôöČş×úąô
ďÝĈėõúÝąàçşąìÔáþôąõôþąÝìĀõŞąÚĐêşÛöćÚèąôďÛèìąöôæŢÕĀÚöĄãëööôìČàçĄÚÔøŞąúÕşąÚèşìçĄÚìĄĘì ÛĉÚ×úö
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ÔĜ ą þìçĒþş ôĈ Ô ąöñć Û ąöæąĒìďöĊėĀ ÚîöăýíÔąöæŢ Ē ìÔąöîâć íĄ èć þ ìş ą êĈė î öăÔĀíçş ú õúŞ ą ďîŦ ì ïČş êĈėôĈ ï øÔąö
îâć íĄ èć Ú ąìþöĊ Ā ôĈ ï øÚąìçş ą ìÔáþôąõêĈė ý Āç×øş Ā ÚďþôąăýôÔĄ í íêíąêĐøăĀĜ ą ìąÛþìş ą êĈė Õ ĀÚûąø
öĄãëööôìČàôąÔìşĀõďñĈõÚĒçďÝŞìýĜąďöĖÛÔąöûĉÔüąêąÚÔáþôąõêĈėďÔĈėõúÕşĀÚôĈïøÚąìêąÚúćÝąÔąöçşąì
ÔáþôąõêĈėďÔĈėõúÕşĀÚôĈîöăýíÔąöæŢĒìÔąöúćìćÛÜĄõ×çĈêĈėďÔĈėõúçşúõöĄãëööôìČàďîŦìèşìýŞúìĒìÔöæĈÕĀÚ
èċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçêĈėôąÛąÔýąÕąöĄãûąýèöŢöĄãîöăûąýìûąýèöŢþöĊĀýĄÚ×ôûąýèöŢĀėĊììĄĘì×úöôĈ
îöăýíÔąöæŢïŞąìÔąöðŗÔĀíöôĒìýąÕąÔáþôąõôþąÝìîöăÔĀíÔąöñćÛąöæąçşúõìĀÔÛąÔìĈĘĐøşú×úö
ÔĜąþìçĒþşôĈÔąöîöăďôćìïøÚąìêąÚúćÝąÔąöçşąìÔáþôąõďÝŞìďçĈõúÔĄìÔĄíÔöæĈÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
êĈėēçşöĄíďøĊĀÔđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąçĄÚêĈėēçşÔøŞąúôąĐøşúĒìÕşĀ1.1
1.3 ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔ×æăÔööôÔąöýööþąçşúõďþèċ
êĈíė êíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàôąèöą206 (1) ÔĜąþìçĒþş×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĜą
þìşąêĈėýööþąĐøă×ĄçďøĊĀÔïČşêöÚ×ċæúċåćèąôôąèöą204 (3) Đøă(4) ďîŦìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàđçõ
ïČşêöÚ×ċæúċåćçĄÚÔøŞąúèşĀÚďîŦìïČşôĈ×ċæýôíĄèćĐøăēôŞôĈøĄÔüæăèşĀÚþşąôèąôôąèöą205 (1) éĉÚ(7) ĀõŞąÚēö
ÔĖèąôÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćïČşêöÚ×ċæúċåćèąôôąèöą205 (3) êĈėúŞąïČşêöÚ×ċæúċåćèąôôąèöą204 (3) Đøă
(4) èşĀÚôĈ×ċæýôíĄèćď×õďîŦìöĄãôìèöĈèċøąÔąöñöăëööôìČàĒìûąøêþąöýČÚýċçÔööôÔąöÔąöďøĊĀÔèĄĘÚ
ïČşèöúÛÔąöĐïŞìçćìÔööôÔąöîŚĀÚÔĄìĐøăîöąíîöąôÔąöêċÛöćèĐþŞÚÝąèćÔööôÔąöèöúÛďÚćìĐïŞìçćìþöĊĀ
ÔööôÔąöýćêëćôìċüõÝìĐþŞÚÝąèćþöĊĀď×õöĄíöąÝÔąöĒìèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞąöĀÚĀĄõÔąöýČÚýċçĀëćíçĈþöĊĀïČş
çĜąöÚèĜąĐþìŞÚêąÚíöćþąöĒìþìŞúõöąÝÔąöêĈėôĈĀĜąìąÛíöćþąöďêĈõíďêŞąĀëćíçĈþöĊĀçĜąöÚèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞą
ûąýèöąÛąöõŢþöĊĀď×õďîŦìêìąõ×úąôêĈėîöăÔĀíúćÝąÝĈñĀõŞąÚýôėĜąďýôĀĐøăèŞĀďìĊėĀÚēôŞìşĀõÔúŞąýąôýćíîŖ
ìĄíéĉÚúĄìêĈėēçşöĄíÔąöďýìĀÝĊėĀÛăďþĖìēçşúŞąèĜąĐþìŞÚèąôêĈėöĄãëööôìČàíĄààĄèćēúşìĄĘìýŞúìĒþàŞĐøşúďîŦ ì
èĜąĐþìŞÚêąÚÔąöíöćþąööăçĄíýČÚĀõŞąÚďÝŞìèĜąĐþìŞÚêąÚöąÝÔąöîöăÛĜąêĈėēôŞèėĜąÔúŞąèĜąĐþìŞÚöĀÚĀĄõÔąö
ýČÚýċçèĜąĐþìŞÚĀëćíçĈïČşèöúÛÔąöĐïŞìçćìďîŦìèşìĐøăôĈÕşĀìŞąýĄÚďÔèúŞą èĜąĐþìŞÚèċøąÔąöñöăëööôìČà
ĒìûąøêþąöýČÚýċçēôŞìŞąÛăďîŦìèĜąĐþìŞÚêĈėďþôąăýôÔĄíĀĜąìąÛþìşąêĈėÕĀÚûąøöĄãëööôìČàďìĊėĀÚÛąÔèĜąĐþìŞÚ
ÕşąöąÝÔąöêþąöìĄĘìõŞĀôēôŞìŞąÛăďÕşąôąďÔĈėõúÕşĀÚĒìêąÚÔąöďôĊĀÚÛĉÚďþĖìúŞąÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚ
ïČşêöÚ×ċæúċåćçĄÚÔøŞąúďîŦìÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćēúşĀõŞąÚÔúşąÚĕēôŞôĈþøĄÔîöăÔĄìêĈėĐýçÚĒþşďþĖìďîŦìöČîëööô
ēçşúŞąíċ××øêĈėď×õçĜąöÚèĜąĐþìŞÚèąôêĈėÔĜąþìççĄÚÔøŞąúďîŦìïČşêĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàêąÚçşąììćèćûąýèöŢ
ĀõŞąÚĐêşÛöćÚþöĊĀďîŦìïČşêĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàêąÚçşąìÔąöíöćþąööąÝÔąöĐïŞìçćìĀõŞąÚĐêşÛöćÚèąô
ďÛèìąöôæŢÕĀÚöĄãëööôìČàþöĊĀĀąÛÔøŞąúēçşĀĈÔìĄõþìĉėÚúŞąÔąöÔĜąþìçĒþşíċ××øÞĉėÚď×õçĜąöÚèĜąĐþìŞÚĀõČŞĒì
ĀÚ×ŢÔöÕĀÚöĄãĐôşÛăďîŦìèĜąĐþìŞÚêąÚíöćþąöĒìöăçĄíýČÚďêŞąēþöŞÔĖèąôĒþşôąďîŦìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
ÔĖõĄÚēôŞĀąÛêĈėÛăýöċîēçşúŞąíċ××øêĈėď×õçĜąöÚèĜąĐþìŞÚèąôêĈėÔĜąþìççĄÚÔøŞąúÛăďîŦìïČşêĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÕşąĒÛĒì
îöĄÝàąĐøăìćèćúćëĈÕĀÚÔáþôąõôþąÝìďÝŞìÔáþôąõöĄãëööôìČàÔáþôąõîÔ×öĀÚďîŦìèşì
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2. ÔöăíúìÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàĐøăĀĜąìąÛÕĀÚúċåćýóą
2.1 ÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàđçõ×æăÔööôÔąöýööþą
íêíĄààĄèćĐþŞ ÚöĄãëööôìČ àÔĜąþìçĒþş ×æăÔööôÔąöýööþąèċ øąÔąöûąøöĄãëööôìČ à
ôĈÔööôÔąöÛĜąìúì5 ×ìîöăÔĀíēîçşúõîöăëąìûąøáĈÔąîöăëąìûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçîöăëąìýóą
ïČş Đ êìöąüáöïČş ìĜ ą ðř ą õ×ş ą ìĒìýóąïČş Đ êìöąüáöĐøăîöăëąìĀÚ×Ţ Ô öĀćý öăèąôöĄ ã ëööôìČ à ďþĖ ì úŞ ą
ĀÚ×ŢîöăÔĀíÕĀÚ×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèąôíêíĄààĄèćĐþŞÚöĄãëööôìČàçĄÚÔøŞąú
ôĈîŤàþąďÔĈėõúÔĄíýĄçýŞúìÕĀÚÔööôÔąöýööþąĐøăêĈėôąÕĀÚÔööôÔąöýööþąêĈėôąÛąÔĀÚ×ŢÔöûąø×ĊĀûąø
áĈÔąĐøăûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçöúôéĉÚîöăëąìĀÚ×ŢÔöĀćýöăèąôöĄãëööôìČàēôŞôĈ×úąôýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔ
×úąôÝĀíëööôĒìêąÚîöăÝąëćîēèõďêŞąêĈė×úöÔøŞąú×ĊĀÔööôÔąöýööþąÛĜąìúì3 ×ìçĄÚÔøŞąúēôŞôĈ
ÛċçďÝĊėĀôđõÚēîéĉÚîöăÝąÝì×ĊĀēôŞēçşöĄíÔąöďøĊĀÔèĄĘÚÛąÔîöăÝąÝìđçõèöÚçĄÚďÝŞìÔööôÔąöýööþąêĈėôąÛąÔ
ĀÚ×ŢÔöêąÚÔąöďôĊĀÚÛĜąìúì2 ×ì×ĊĀîöăëąìýóąïČşĐêìöąüáöĐøăïČşìĜąðřąõ×şąìĒìýóąïČşĐêìöąüáöÞĉėÚ
éĊĀúŞąďîŦìĀÚ×ŢÔöêĈėôĈ×úąôÝĀíëööôĒìêąÚîöăÝąëćîēèõďñöąăôĈÛċçďÝĊėĀôđõÚēîéĉÚîöăÝąÝìēçşďìĊėĀÚÛąÔ
ēçş öĄí ÔąöďøĊ Ā ÔèĄĘ Ú ÛąÔîöăÝąÝìđçõèöÚÛăďþĖ ì ēçş úŞ ą ÛĜ ą ìúìÕĀÚĀÚ×Ţ Ô öêĈė ôĈ × úąôÝĀíëööôĒìêąÚ
îöăÝąëćîēèõôĈìşĀõÔúŞąÛĜąìúìĀÚ×ŢÔöêĈėēôŞôĈ×úąôÝĀíëööôĒìêąÚîöăÝąëćîēèõ
2.2 ĀĜąìąÛÕĀÚúċåćýóą íêíĄààĄèćĐ þŞÚöĄãëööôìČàÔĜąþìçúŞąďôĊėĀúċåćýóąēçşöĄíöąõÝĊėĀ
ïČşêöÚ×ċæúċåêć ĈėēçşöĄíďøĊĀÔĐøşúþąÔúċåćýóąēôŞďþĖìÝĀíĒìöąõÝĊėĀĒçēôŞúŞąêĄÚĘ þôçþöĊĀíąÚýŞúìĒþşýŞÚöąõÝĊėĀ
ìĄĘìÔøĄíēîõĄÚ×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàñöşĀôçşúõďþèċïøďñĊėĀĒþşçĜąďìćìÔąöýööþąĒþôŞ
þąÔ×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàēôŞďþĖìçşúõÔĄíúċåćýóąĐøăôĈôèćõĊìõĄìèąôôèćďçćôçşúõ
×ăĐììďĀÔÜĄìêŢĒþşýŞÚöąõÝĊėĀìĄĘìĒþşîöăëąìúċåćýóąìĜą×úąôÔöąííĄÚ×ôêČøďñĊėĀêöÚĐèŞÚèĄĘÚèŞĀēîÛăďþĖìēçş
úŞą ÔąöçĜąďìćìÔąöçĄÚÔøŞąúÕĀÚ×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà ďêŞąÔĄíďîŦìÔąöíĄÚ×ĄíĒþş
úċåćýóąÛĜąèşĀÚĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐøăìĜą×úąôÔöąííĄÚ×ôêČ øďñĊėĀêöÚĐèŞÚ èĄĘÚèŞĀēîďîŦì ÔąöÔĜą þìçĒþş
×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàôĈĀĜąìąÛôąÔÔúŞąúċåćýóąÛĉÚēôŞýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔÔąö×ąì
ĐøăçċøĀĜąìąÛìĀÔÛąÔìĈĘĐøşúûąøöĄãëööôìČàď×õúćìćÛÜĄõďÔĈėõúÔĄíĀĜąìąÛÕĀÚúċåćýóąèąô×ĜąúćìćÛÜĄõÕĀÚ
ûąøöĄãëööôìČàêĈė1/2541 øÚúĄìêĈė8 ôÔöą×ô2541 ÞĉėÚñĀýöċîēçşúŞą ĀąóąñÚûŢÔ÷èďúêćì:80)
öĄãëööôìČàēçşĐõÔêĈėôąÕĀÚíċ××øêĈėÛăďîŦìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàĐøăēçşÔĜąþìçúćëĈÔąöďøĊĀÔēúşĐøşúđçõ
Ēìôąèöą  ÔĜąþìçúŞąèşĀÚďîŦìïČşñćñąÔüąĒìûąøáĈÔąÞĉėÚçĜąöÚèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞąïČşñćñąÔüąûąøáĈÔą
ÞĉėÚēçşöĄíďøĊĀÔđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąđçõúćëĈøÚ×ăĐììøĄíÛĜąìúì×ìýŞúìĒìôąèöą  ìĄĘì
öĄãëööôìČàÔĜąþìçúŞąèşĀÚďîŦìèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçÞĉėÚēçşöĄíďøĊĀÔđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞèċøąÔąöûąø
îÔ×öĀÚýČÚýċçđçõúćëĈøÚ×ăĐììøĄíĐøăĒìôąèöą  Đøă  ×ĊĀïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąìćèćûąèöŢĐøă
ïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąöĄãûąýèöŢÞĉėÚèşĀÚçĜąďìćìÔąö×ĄçďøĊĀÔèąôôąèöąçĄÚìĄĘìÛăďþĖìēçşúŞąèċøąÔąöûąø
öĄãëööôìČàèąôôąèöą  Đøă  ìĄĘìēçşöĄíďøĊĀÔôąĐøşúèąôÔáþôąõĐøăēôŞôĈíêíĄààĄèćĒìôąèöą
ĒçêĈėÔĜąþìçĒþşúċåćýóąêĜąÔąö×ĄçďøĊĀÔĀĈÔ×öĄĘÚþìĉėÚúċåćýóą×ÚôĈĐèŞþìşąêĈėéúąõ×ĜąĐìăìĜąèąôôąèöą
úöö×þìĉėÚďêŞąìĄĘìĐøăèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàđçõďýĈõÚÕşąÚôąÔÛĉÚúćìćÛÜĄõúŞąúċåćýóąēôŞôĈĀĜąìąÛêĈėÛă
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ñćÛąöæąĒþş×úąôďþĖìÝĀíþöĊĀēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐÔŞíċ××øêĈėêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąñćÛąöæą×Ą çďøĊĀÔďîŦì
èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèąôôąèöą  çĄÚìĄĘì×ĜąúćìćÛÜĄõçĄÚÔøŞąúÛĉÚýŞÚïøĒþşúċåćýóąôĈĀĜąìąÛĀõŞąÚ
ÛĜąÔĄçêĈėÛăēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐÔŞïČşñćñąÔüąêĈėēçşöĄíďøĊĀÔđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąĒìÕæăêĈėúċåćýóąÕĀÚ
ýþöĄãĀďôöćÔą(ôąìćèõŢÛċôîąĐøăñöýĄìèŢďøĈĘõÚíċàďøćûÝĄà.2552:53) ÔøĄíôĈĀĜąìąÛêĈėÛăĒþş×úąôďþĖìÝĀí
þöĊĀēôŞďþĖìÝĀíĐÔŞíċ××øêĈėēçşöĄíÔąöďýìĀÝĊėĀđçõîöăëąìąëćíçĈÞĉėÚéĊĀúŞąýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔÔąö×ąìĐøă
çċøĀĜąìąÛ(checks and balances)
3. ×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
ďìĊėĀÚÛąÔûąøöĄãëööôìČàôĈíêíąêêĈėôĈïøÔöăêíèŞĀÔąöçĜąďìćìÔćÛÔąöèŞąÚĕÕĀÚĀÚ×ŢÔöÕĀÚ
öĄãĀĄìĀąÛýŞÚïøđçõèöÚēîéĉÚÔøċŞôïøîöăđõÝìŢĒìêąÚÔąöďôĊĀÚÕĀÚîöăďêûçşúõďþèċìĈĘďĀÚÔöăíúìÔąö
ýööþąíċ × ×øēîďîŦ ì èċ ø ąÔąöûąøöĄ ã ëööôìČ à ìĄĘ ì Ûĉ Ú õŞ Ā ôéČ Ô ĐêöÔĐÞÚÛąÔìĄ Ô ÔąöďôĊ Ā ÚĐøăÔøċŞ ô
ïøîöăđõÝìŢêąÚÔąöďôĊĀÚĀõŞąÚēôŞĀąÛÛăþøĈÔďøĈėõÚēçşêĈėïŞąìôąõĄÚēôŞôĈÔáþôąõďÜñąăúŞąçşúõÔąöēçşôąÞĉėÚ
èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà

ÕşĀďýìĀĐìă
1. ÔąöÔĜąþìç×ċæýôíĄèćÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąøáĈÔąĐøăûąøîÔ×öĀÚ
ýČÚýċç ×úöôĈÔáþôąõďÜñąăÔĜąþìçĒþşôĈ×æăÔööôÔąöÝċçþìĉėÚÛĜąìúì5-7 ×ìďñĊėĀêĜąþìşąêĈėĒìÔąö
îöăďôćìïøÚąìĐøă×úąôďþôąăýôîöăÔĀíēîçşúõíċ××øêĈėôĈ×úąôďîŦìÔøąÚďÝŞìĀąÛďîŦììĄÔúćÝąÔąöêĈėôĈ
×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàĒìÔáþôąõöĄãëööôìČàĀõŞąÚĐêşÛöćÚĀąÛôąÛąÔýéąíĄìĀċçôûĉÔüąÕĀÚöĄãþöĊĀ
ďĀÔÝìĐøşúĒþşÛĄçýŞÚïøÔąöîöăďôćìđçõďýìĀöąõÝĊėĀïČşñćñąÔüąďîŦìÛĜąìúìýĀÚďêŞąÕĀÚÛĜąìúìèċøąÔąöûąø
öĄãëööôìČàêĈėñĉÚôĈþöĊĀÛĜąìúìêĈėõĄÚÕąçĀõČŞēîĒþşûąøáĈÔąđçõĒþşêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔąçĜąďìćìÔąöďøĊĀÔđçõ
ďîŕçďïõĐøăèşĀÚôĈ×ăĐììēôŞìşĀõÔúŞąýĀÚĒìýąôÕĀÚÛĜąìúìïČşñćñąÔüąĒìûąøáĈÔąêĄĘÚþôçďêŞąêĈėôĀĈ õČŞêĄĘÚìĈĘïČş
ñćñ ąÔüąûąøáĈÔ ąêĈė Û ăēçş öĄ íďøĊ ĀÔďîŦ ì èċ ø ąÔąöûąøöĄ ã ëööôìČ à ×úöÛăôĈ î öăýíÔąöæŢ Ē ìèĜ ą ĐþìŞ Ú ïČş
ñćñąÔüąûąøáĈÔąôąēôŞìşĀõÔúŞą3 îŖìĄíéĉÚúĄìêĈėēçşöĄíÔąöďýìĀÝĊėĀĐøă×úöĐÔşēÕÛĜąìúìÕĀÚïČşñćñąÔüą
ûąøáĈÔąÛąÔďçćôÛĜąìúì3 ×ìĒþşďîŦìïČşñćñąÔüąĒìûąøáĈÔąêĈėēçşöĄíďøĊĀÔđçõêĈėîöăÝċôĒþàŞûąøáĈÔą
øÚ×ăĐììďîŕçďïõ ÛĜąìúì2 ×ìýŞúìÛĜąìúìÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔÔąöďøĊĀÔÕĀÚêĈėîöăÝċô
ĒþàŞèċøąÔąöĒìûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçÛĜąìúì2 ×ìďîŦìýĄçýŞúìêĈėôĈ×úąôďþôąăýôĐøşúďñöąăďîŦìÔąöýĄçýŞúì
èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôĈ×úąôöČş×úąôďÝĈėõúÝąàĒìçşąìÔáþôąõôþąÝìĒìöăçĄíþìĉėÚđçõÛăèşĀÚýŞÚ
öąõÝĊėĀèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçêĈėēçşöĄíďøĊĀÔďîŦìÛĜąìúìýĀÚďêŞąÕĀÚÛĜąìúìêĈėñĉÚôĈèąôêĈėöĄãëööôìČà
íĄààĄèþć öĊĀÛĜąìúìêĈė×ÚÕąçĀõČŞĐøă×úöÔĜąþìçĒþşèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçèşĀÚôĈîöăýíÔąöæŢēôŞìşĀõ
ÔúŞą3 îŖÞĉėÚýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔÔáþôąõĒìèŞąÚîöăďêûçĄÚďÝŞìĒìþøĄÔÔáþôąõÕĀÚďõĀöôìĈêĈėÔĜąþìçĒþşôĈèċøą
ÔąöûąøöĄãëööôìČàĐþŞÚýþñĄìëŢĒìĐèŞøăĀÚ×Ţ×æăĀõŞąÚìşĀõ3 ×ìèşĀÚôĈîöăýíÔąöæŢĒìÔąöîâćíĄèćÚąìĒìûąø
ýČÚýċçĐþŞÚýþñĄìëŢôąĐøşúēôŞìşĀõÔúŞą3 îŖĐøăÔáþôąõúŞąûąøöĄãëööôìČàÕĀÚýąëąöæöĄãďÔąþøĈÔĜąþìçúŞą
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èċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàèşĀÚôĈĀąõċ×öí40 îŖíöćíČöæŢĐøăèşĀÚôĈîöăýíÔąöæŢĒìÔąöďîŦìïČşñćñąÔüąĀĄõÔąö
þöĊĀêìąõ×úąôôąĐøşúēôŞìĀş õÔúŞą15 îŖďîŦìèşì
2. ÔöăíúìÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà ďñĊėĀĒþşýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔ×úąôÝĀíëööô
ĒìêąÚîöăÝąëćîēèõ×úöîöĄíďîøĈėõìýĄçýŞúìÕĀÚÔööôÔąöýööþąêĈėôąÛąÔĀÚ×ŢÔöêąÚÔąöďôĊĀÚđçõ
ÔĜąþìçĒþşôĈèĄúĐêìÛąÔýóąïČşĐêìöąüáöďñćėôÕĉĘ ìÛąÔďçćôÛĜąìúì1 ×ìďîŦì2 ×ìďñćėôýĄçýŞúìÕĀÚñöö×
ÔąöďôĊĀÚðřąõ×şąìÛąÔďçćôÛĜąìúì1 ×ìďîŦì2 ×ìĐøă×úöÔĜąþìçĒþşôĈÔööôÔąöýööþąêĈėôąÛąÔ×æíçĈ
×æăìćèćûąýèöŢþöĊĀďêĈõíďêŞą×æíçĈ×æăöĄãûąýèöŢþöĊĀďêĈõíďêŞą×æíçĈ×æăöĄãîöăûąýìûąýèöŢþöĊĀ
ďêĈõíďêŞąþöĊĀ×æíçĈ×æăýĄÚ×ôûąýèöŢĀĊìė þöĊĀďêĈõíďêŞąÞĉėÚďøĊĀÔÔĄìďĀÚĒþşďþøĊĀ2 ×ìÞĉėÚÔĖÛăēçşÔööôÔąö
ýööþąêĈėďîøĈėõìĐîøÚÛąÔďçćôôĈÛĜąìúì5 ×ìďîŦì9 ×ì ÔąöďñćėôýĄçýŞúìÕĀÚìĄÔúćÝąÔąöÛąÔýéąíĄì
ĀċçôûĉÔüąÕĀÚöĄãďîŦìÔąöþøĄÔîöăÔĄì×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚ×æăÔööôÔąöýööþąĒþşôąÔÕĉĘìďìĊėĀÚÛąÔďþĖìúŞą
ďîŦìĀÚ×ŢÔöêąÚÔąöûĉÔüąêĈėìŞąÛăôĈ×úąôďîŦìĀćýöăîöąûÛąÔÔąöĐêöÔĐÞÚêąÚÔąöďôĊĀÚýŞúìÔąöďñćėô
ýĄçýŞ úìÕĀÚìĄ ÔÔąöďôĊĀÚìĄĘìďþĖ ìúŞą ĒìýĄÚ×ôēêõĀÚ×ŢÔ öêąÚÔąöďôĊĀÚđçõďÜñąăĒìöČ îĐííÕĀÚñöö×
ÔąöďôĊĀÚēôŞúŞąÛăďîŦìðřąõ×şąìþöĊĀðřąõöĄãíąøéĊĀúŞąďîŦìĀÚ×ŢÔöêĈėôĈđĀÔąýôąÔĒìÔąöďÕşąēîöĄíöČş þöĊĀýĄôïĄý
ÝĈúćè×úąôďîŦìĀõČêŞ ĈėĐêşÛöćÚÕĀÚîöăÝąÝìÛĉÚõŞĀôöČşéĉÚèşĀÚöČşýĉÔìĉÔ×ćçĐøă×úąôèşĀÚÔąöÕĀÚîöăÝąÝìēçşçĈÔúŞą
ĀĈÔêĄĘÚõĄÚďîŦìĀÚ×ŢÔöêĈėôĈÛċçďÝĊėĀôđõÚēîéĉÚîöăÝąÝìēçşďìĊėĀÚÛąÔēçşöĄíÔąöďøĊĀÔèĄĘÚÛąÔîöăÝąÝìôĈ×úąô
ýĀç×øş Ā ÚÔĄ í þøĄ Ô ×úąôÝĀíëööôĒìêąÚîöăÝąëć î ēèõÛĉ Ú ×úöď ñćė ô ýĄ ç ýŞ ú ìÕĀÚÔööôÔąö
ýööþąđçõôĈèĄúĐêìðřąõ×şąìĐøăðřąõöĄãíąøðřąõøă1 ×ìöúôďîŦì2 ×ìÞĉėÚþøĄÔÔąöìĈĘÛăďþĖìēçşÛąÔþøĄÔ
ÔáþôąõÕĀÚďõĀöôìĈêĈėÔĜąþìçĒþşýóąïČşĐêìöąüáöĐøăýóąýČÚďîŦìĀÚ×ŢÔöþøĄÔđçõèĄĘÚ×æăÔööôÔąö
ďøĊĀÔèĄĘÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàÛĜąìúì12 ×ì(ÕĀÚýóąïČşĐêìöąüáö) ĒþşêĜąÔąöďøĊĀÔèċøąÔąö
ûąøöĄãëööôìČàèąôÛĜąìúìêĈėÔĜąþìçêĄĘÚìĈĘ×úöĒþş×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàýŞ Ú
öąõÝĊėĀïČşêöÚ×ċæúċåêć ĈėēçşöĄíďøĊĀÔēîĒþşúċåćýóąďîŦìÛĜąìúìýĀÚďêŞąÕĀÚÛĜąìúìêĈėñĉÚôĈþöĊĀÛĜąìúìêĈė×ÚÕąçĀõČŞ
ďñĊėĀďîŦìÔąöďîŕçđĀÔąýĒþşúċåćýóąôĈèĄúďøĊĀÔôąÔÕĉĘìĐøăďñĊėĀĒþşÔąöýööþąïČşêöÚ×ċæúċåćďîŦìēîèąôÕĀíďÕè
êĈėÝĄçďÛìĐìŞìĀìÛĉÚ×úöĐÔşēÕďñćėôďèćô×ċæýôíĄèćÕĀÚïČşêöÚ×ċæúċåćèąôôąèöą205 (3) ĒþşÝĄçďÛìõćėÚÕĉĘì
đçõĀąÛÔĜ ą þìçöăõăďúøąĒìÔąöêĜ ą ÚąìĒìèĜ ą ĐþìŞ Ú ìĄĘ ì ĕôąĒþş ÝĄ ç ďÛìďÝŞì ĀąÛÔĜ ą þìçúŞ ą “ď×õďîŦ ì
öĄãôìèöĈúŞąÔąöÔöăêöúÚõċèćëööôôąēôŞìşĀõÔúŞą10 îŖ” “ď×õçĜąöÚèĜąĐþìŞÚēôŞèėĜąÔúŞąûąýèöąÛąöõŢ
êąÚçşąììćèćûąýèöŢöĄãûąýèöŢöĄãîöăûąýìûąýèöŢôąĐøşúēôŞìşĀõÔúŞą15 îŖ”
ìĀÔÛąÔìĈĘĐøşú×úöĐÔşēÕíêíĄààĄèćöĄãëööôìČàêĈėďÔĈėõúÕşĀÚ×ĊĀôąèöą206 (2)ĒþşúċåćýóąôĈ
ĀĜąìąÛêĈėÛăēôŞĒþş×úąôďþĖìÝĀíĐÔŞíċ××øêĈėēçşöĄíÔąöďýìĀÝĊėĀđçõûąøáĈÔąĐøăûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçöúôéĉÚ
ÔąöďýìĀÝĊėĀïČşêöÚ×ċæúċåćđçõ×æăÔööôÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàçşúõĐøăďñĊėĀĒþşÛĜąìúìÕĀÚ
èċøąÔąöûąøöĄ ãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąøîÔ×öĀÚýČÚýċçĐøăèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėô ąÛąÔûąøáĈÔ ą
ôĈýĄçýŞúìďêŞąÔĄìďìĊėĀÚÛąÔďþĖìúŞąêĄĘÚèċøąÔąöûąøîÔ×öĀÚĐøăïČşñćñąÔüąûąøáĈÔąìĄĘìèŞąÚÔĖĀõČŞĒìãąìăďîŦì
ìĄÔÔáþôąõĀąÝĈñêĈė ôĈîöăýíÔąöæŢôąôąÔĒìöăçĄí þìĉėÚďÝŞìÔĄì ìŞąÛăôĈñĊĘìãąìîöĄ ÝàąĐøăìćèć úćëĈÕĀÚ
ÔáþôąõôþąÝìêĈėýĀç×øşĀÚÔĄíĀĜąìąÛþìşąêĈėÕĀÚûąøöĄãëööôìČàĐèÔèŞąÚÔĄìēôŞôąÔìĄÔÛĉÚ×úöĐÔşēÕ
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íêíĄààĄèćöĄãëööôìČàôąèöą204 (1) Đøă(2) ĒþşôĈèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąøáĈÔąÛĜąìúì
2 ×ìďñĊėĀĒþşôĈÛĜąìúìďêŞąÔĄìÔĄíÛĜąìúìÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔûąøîÔ×öĀÚýČÚýċç×ĊĀ
ÛĜąìúì2 ×ìêĄĘÚìĈĘďñĊėĀĒþşďîŦìýĄçýŞúìêĈėôĈ×úąôýôçċøÔĄìèąôþøĄÔÔąöçċøĐøă×ąìĀĜąìąÛÕĀÚĀÚ×ŢÔöþöĊĀ
ýéąíĄìĒìêąÚÔáþôąõďĀÔÝìĐøăÔáþôąõôþąÝìýŞúìèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔïČşêöÚ×ċæúċåć
ýąÕąìćèćûąýèöŢèąôôąèöą204 (3) ×úöÔĜąþìçĒþşôĈÛĜąìúì2 ×ìďÝŞìďçćôĐèŞ×úöÔĜąþìççşúõúŞąïČşêöÚ
×ċæôĈîöăýíÔąöæŢôąôąÔĒìöăçĄíþúċåćýąÕąìćèćûąýèöŢĒìÛĜąìúì2 ×ììĄĘìÛăèşĀÚďîŦìïČşêöÚ×ċæúċåćĒì
ýąÕąÔáþôąõôþąÝìĐøăïČşêöúÚ×ċæúċåćýąÕąÔáþôąõďĀÔÝìýąÕąøă1 ×ìêĄĘÚìĈĘďñĊėĀĒþşôĈìĄÔÔáþôąõ
ôþąÝìĐøăìĄÔÔáþôąõďĀÔÝìĒìýĄçýŞúìêĈėďêŞąÔĄìĐøă×úöÔĜąþìçĒþşèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėôąÛąÔ
ïČşêöÚ×ċæúċåćýąÕąöĄãûąýèöŢöĄãîöăûąýìûąýèöŢþöĊĀýĄÚ×ôûąýèöŢĀĊėìèąôôąèöą204 (4) ôĈÛĜąìúìýąÕą
øă2 ×ì(öĄãûąýèöŢöĄãîöăûąýìûąýèöŢĐøăýĄÚ×ôûąýèöŢ ) öúôďîŦì6 ×ìêĄĘÚìĈĘďñĊėĀÛăēçşďîŦìÔąö
ÔĜąþìçýĄçýŞúìÕĀÚïČşêöÚ×ċæúċåćêĄĘÚ3 ýąÕąĒìýĄçýŞúìêĈėďêŞąÔĄìĀĈÔêĄĘÚõĄÚďîŦìÔąöÛĄçýĄçýŞúìÕĀÚèċøąÔąö
ûąøöĄãëööôìČàêĈėďîŦììĄÔÔáþôąõĀąÝĈñÔĄíèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàêĈėďîŦììĄÔöĄãûąýèöŢìĄÔöĄãîöăûąýìûąýèöŢĐøăìĄÔýĄÚ×ôûąýèöŢĀėĊìĒþşôĈýĄçýŞúìêĈėďêŞąÔĄì×ĊĀĒìýĄçýŞúì6 èŞĀ6 ýöċîúŞą×úöďñćėôÛĜąìúìèċøą
ÔąöûąøöĄãëööôìČàÛąÔďçćô9 ×ìďîŦìÛĜąìúì12 ×ì ĒìÔąöøÚôèćþąÔ×ăĐììďýĈõÚďêŞąÔĄìĒþşîöăëąì
ûąøöĄãëööôìČàďîŦìïČşÝĈĘÕąçďñĊėĀĒþşýĀç×øşĀÚÔĄíþøĄÔÔąö×ąìĐøăçċøĀĜąìąÛçĄÚÔøŞąúÕşąÚèşìçĄÚêĈėîöąÔâ
ĒìÔáþôąõúŞąçşúõûąøöĄãëööôìČàÕĀÚîöăďêûýąëąöæöĄãďÔąþøĈĐøăÔáþôąõúŞąçşúõûąøöĄãëööôìČà
ÕĀÚîöăďêûýþñĄìëŢýąëąöæöĄãďõĀöôìĈ
3. ×úąôďîŦìĀćýöăÕĀÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà
×úöèöąÔáþôąõîöăÔĀíöĄãëööôìČàúŞąçş úõûąøöĄãëööôìČàďñĊėĀĒþşďîŦìÔáþôąõÔøąÚ
ÔĜąþìçÕĄĘìèĀìúćëĈÔąöĒìÔąöçĜąďìćìÔąöďñĊėĀĒþşēçşôąÞĉėÚèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČàđçõďÜñąăçĄÚÛăďþĖìēçş
ÛąÔþøĄÔÔáþôąõÕĀÚèŞąÚîöăďêûďÝŞìÔáþôąõúŞąçşúõûąøöĄãëööôìČàĐþŞÚýþñĄìëŢýąëąöæöĄãďõĀöôìĈ
ÔáþôąõúŞąçşúõûąøöĄãëööôìČàÕĀÚýąëąöæöĄãďÔąþøĈþöĊĀÔáþôąõúŞąçşúõĀÚ×ŢÔöûąøÕĀÚàĈėîċřìďîŦìèşì
êĄĘÚìĈĘďñĊėĀĒþşďîŦìôąèöÔąö×ċşô×öĀÚîŚĀÚÔĄìÔąöéČÔĐêöÔĐÞÚÛąÔÔøċŞôïøîöăđõÝìŢêąÚÔąöďôĊĀÚ

ďĀÔýąöĀşąÚĀćÚ
îŤààąĀċçÝąÝì. (2553).îŤàþąêąÚÔáþôąõďÔĈėõúÔĄíÔöăíúìÔąöýööþąïČşçĜąöÚèĜąĐþìŞÚÕĀÚĀÚ×Ţ
ÔöĀćýöăèąôöĄãëööôìČà : ûąøöĄãëööôìČà ×æăÔööôÔąöÔąöďøĊĀÔèĄĘÚ Đøă×æă
ÔööôÔąöîŚĀÚÔĄìĐøăîöąíîöąôÔąöêċÛöćèĐþŞÚÝąèć. çċüáĈìćñìëŢîöćààąìćèćûąýèö
çċüáĈíĄæäćèýąÕąúćÝąìćèćûąýèöŢôþąúćêõąøĄõĀĄýýĄôÝĄà.(ĀĄçýĜąďìą 
ôąìćèõŢÛċôîąĐøăñöýĄìèŢďøĈĘõÚíċàďøćûÝĄõ. (2552). öĄãëööôìČàĐþŞÚýþöĄãĀďôöćÔą.
ÔöċÚďêñôþąì×ö: úćàţČÝì
ĀąóąñÚûŢÔ÷èďúêćì. (2545). îŤàþą×ċæýôíĄèćĐøăÔöăíúìÔąöýööþąèċøąÔąöûąøöĄãëööôìČà.
úćêõąìćñìëŢìćèćûąýèöôþąíĄæäćèýąÕąúćÝąìćèćûąýèöŢôþąúćêõąøĄõöąô×ĜąĐþÚ. (ĀĄçýĜąďìą)
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úöďÛèìŢóą×ĈöĄèìŢ  ÔáþôąõúŞąçşúõûąøöĄãëööôìČàĐþŞÚýþñĄìëŢýąëąöæöĄãďõĀöôìĈ ×.û.
1951ÔöċÚďêñôþąì×ö: úćàţČÝì
_______  úć ëĈ ñć Û ąöæąÕĀÚûąøöĄ ã ëööôìČ à :ûĉ Ô üąďîöĈ õ íďêĈ õ íÔĄ í ûąøöĄ ã ëööôìČ à
èŞąÚîöăďêûÔöċÚďêñôþąì×ö:úćàţČÝì
úćöĄÝúćöĄÝìóąúööæ  “ûąøöĄãëööôìČàēêõ:ďîöĈõíďêĈõíđ×öÚýöşąÚĀĜąìąÛþìşąêĈėĐøăÔąö
íöćþąöÚąìíċ××øÔĄíûąøöĄãëööôìČàýþöĄãĀďôöćÔąĀĄÚÔ÷üðöĄėÚďûýďõĀöôìĈĐøăàĈėîċřìĵ
ûąøöĄãëööôìČàēêõarticle compare con court ×şì×ĊìúĄìêĈėôćéċìąõìÛąÔ
http://www.wiruch.com/article%20for%20article%20compare%20con%20court
úćýąĀćėôĒÛ  “îŤàþąúŞąçşúõđ×öÚýöşąÚĐøăĀĜąìąÛþìşąêĈėÕĀÚûąøöĄãëööôìČà:ûĉÔüą
ďîöĈõíďêĈõíûąøöĄãëööôìČàèąôöĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõ ñ.û. 254 Đøă
öĄãëööôìČàĐþŞÚöąÝĀąæąÛĄÔöēêõ ñ.û. 255úćêõąìćñìëŢîöćààąìćèćûąýèöôþąíĄæäćè
ýąÕąúćÝąìćèćûąýèöŢ×æăìćèćûąýèöŢÛċÿąøÚÔöæŢôþąúćêõąøĄõ.
ýċçąúćûöċèñćÝàŢ  öĄãëööôìČàĐþŞÚîöăďêûàĈėîċřìÔöċÚďêñôþąì×ö:ýĜąìĄÔÚąì×æăÔööôÔąö
úćÛĄõĐþŞÚÝąèć “Court of Japan – Act No.59 of April 16,1947” Retreived June 8, 2011 from
http://www.asian//.org./jp/legis/laws//caan59aa161947211
“The Constitutional Court Act of the Republic of Korea” Retreived June 8,2011 from
http:www.court.goKr/home/att.file/download/constitutional court_act.pdf
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ÔąöďîöĈõíďêĈõíïøýĄô÷êëćêě ąÚÔąöďöĈõì ĐøăďÛè×èćďÝćÚ
úćêõąûąýèöŢ ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČúş ćêõąûąýèöŢÝìĄĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1
öăþúŞąÚÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ
ÔĄíÔąöďöĈõìĐííîÔèć
Comparisons of Learning Achievement and Scientific
Attitudes of Students Matthayomsueksa 1 in the Science
Learning Strand Entitled Force and Motion between
Learning by Using Courseware Simulation and Conventional
ÔĄìèúĈõŢ ×øĄÚĐýÚ


íê×ĄçõŞĀ
ÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘÛĉÚôĈ×úąôôċŞÚþôąõ×ĊĀ ďñĊėĀñĄåìąđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ
ďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 êĈėôĈ
îöăýćêëćóąñèąôďÔæäŢ 75/75 2 ďñĊėĀûĉÔüąçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢ
ÛĜąøĀÚêĈėñĄåìąÕĉĘì 3 ďñĊėĀďîöĈõíďêĈõíïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøăďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÕĀÚìĄÔďöĈõìêĈė
ďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚÔĄíÔąöďöĈõìĐííîÔèćďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 4)ďñĊėĀďîöĈõíďêĈõíïøýĄô÷êëćěĐøăďÛè×èćďÝćÚ
úćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõìÕĀÚìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
úćÝąúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė1 ÔøċŞôèĄúĀõŞąÚêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘďîŦììĄÔďöĈõìÝĄĘì ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1
ēçşôąđçõÔąöýċŞôĐííÔøċŞô (Cluster Random Sampling) ÛĜąìúì 2 ÔøċŞôÔøċŞôêĈė 1 úćëĈďöĈõìďöĈõìçşúõ
đîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚÛĜąìúì30 ×ìĐøăÔøċŞôêĈė 2 úćëĈďöĈõìĐííîÔèć ÛĜąìúì30 ×ì
ď×öĊėĀÚôĊĀêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõēçşĐÔŞ đîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 ýĜąþöĄíÔøċŞôêçøĀÚ ÛĜąìúì10 þìŞúõ 2 ĐïìÔąö
1

ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô
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ÛĄçÔąöďöĈõìöČşçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚĐøăçşúõÔąöďöĈõìĐííîÔèćďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąö
ď×øĊėĀìêĈėÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢ ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 3) ĐííêçýĀíúĄçïøýĄô÷êëćěêąÚÔąö
ďöĈõìÛĜąìúì 1 ÜíĄí ÝìćçďøĊĀÔèĀí 4 èĄúďøĊĀÔ ÛĜąìúì 50 ÕşĀôĈ×Şą×úąôďÝĊėĀôĄėì4)ĐííúĄçďÛè×èć
ďÝćÚúćêõąûąýèöŢ ÞĉėÚďîŦìĐííôąèöąýŞúìîöăôąæ×Şą 5 öăçĄí ÛĜąìúì 40 ÕşĀ ôĈ×ŞąĀĜąìąÛÛĜąĐìÔöąõÕşĀ
(rxy) èĄĘÚĐèŞ 0.319 éĉÚ 0.829 Đøă×Şą×úąôďÝĊėĀôĄėìêĄĘÚÜíĄíôĈ×ŞąďêŞąÔĄí 0.99 ýéćèćêĈėĒÝşĒìÔąöúćď×öąăþŢÕşĀôČø
ēçşĐÔŞ×ŞąďÜøĈėõöşĀõøăýŞúìďíĈėõÚďíìôąèöãąìĐøăÔąöêçýĀíýôôċèćãąìĒÝşÔąöúćď×öąăþŢ×úąôĐîöîöúì
ĐííþøąõèĄúĐîö çşúõúćëĈÔąöêąÚýéćèć Hotelling –T 2
ïøÔąöúćÛĄõîöąÔâçĄÚìĈĘ
çş ą ìîöăýć ê ëć ó ąñÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈ õ ìĐííýéąìÔąöæŢ ÛĜ ą øĀÚďöĊė Ā ÚĐöÚĐøăÔąö
ď×øĊėĀìêĈėÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėêĈėïČşúćÛĄõýöşąÚÕĉĘìôĈîöăýćêëćóąñ81.10/
80.93ÞĉėÚýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìçēúş75/75
çĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚêĈėñĄåìąÕĉĘì ôĈ×ŞąďêŞąÔĄí
252ìĄÔďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşąĒìçşąìÔąöďöĈõìöČşöşĀõøă252
3. ìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė ôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøăďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢ
ýČÚÔúŞąìĄÔďöĈõìêĈďė öĈõìĐííîÔèćĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚýéćèćêĈėöăçĄí 0
4ìĄÔďöĈõìêĈďė öĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõì
ĐøăďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõìĐèÔèŞąÚÔĄìĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚýéćèćêĈėöăçĄí0

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 conventionaland 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.

íêìĜą
úć ê õąûąýèöŢ Đ øăďê×đìđøõĈ ìĄ í úŞ ą ôĈ × úąôýĜ ą ×Ą à ĒìýĄ Ú ×ôđøÔîŤ Û Ûċ íĄ ì ĐøăĀìą×èďñöąă
úćêõąûąýèöŢĐøăďê×đìđøõĈďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíÔąöçĜąöÚÝĈúćèÕĀÚêċÔ×ìêċÔîöăďêûêċÔûąýìąêĄĘÚĒìÔąöçĜąďìćì
ÝĈúćèîöăÛĜąúĄìĐøăĒìÚąìĀąÝĈñèŞąÚĕď×öĊėĀÚôĊĀď×öĊėĀÚĒÝş èøĀçÛìïøïøćèèŞąÚĕêĈė×ìĒÝşďñĊėĀĀĜąìúõ×úąô
ýăçúÔĒìÔąöçĜąďìćìÝĈúćèøşúìďîŦìïøÕĀÚ×úąôöČşêąÚúćêõąûąýèöŢêĈėïýôïýąìÔĄí×úąô×ćçýöşąÚýöö×Ţ
öŞú ôÔĄ í ûąýèöŢ ĀĊėìĕĐêíêĄĘ Ú ýćĘì ×úąôöČş úćê õąûąýèöŢ ÝŞú õĒþş ď Ôć ç ÔąöñĄ å ìąďê×đìđøõĈ ď îŦ ì ĀõŞą ÚôąÔ
ďÝŞìďçĈõúÔĄìÔĄíďê×đìđøõĈÔĖôĈýŞúìýĜą×ĄàôąÔêĈėêĜąĒþşôĈÔąöûĉÔüą×şì×úşą×úąôöČşêąÚúćêõąûąýèöŢďñćėôÕĉĘì
ĀõŞąÚēôŞþõċçõĄĘÚúćêõąûąýèöŢêĜąĒþş×ìēçşñĄåìąúćëĈ×ćçêĄĘÚ×úąô×ćçêĈė ďîŦìďþèċďîŦìïø×ćçýöşąÚýöö×Ţ ×ćç
úćď×öąăþŢúćÛąöæŢôĈêĄÔüăêĈėýĜą×ĄàĒìÔąö×şì×úşąþą×úąôöČşôĈ×úąôýąôąöéĒìÔąöĐÔşîŤàþąĀõŞąÚďîŦì
öăííýąôąöéèĄ ç ýć ì ĒÛđçõĒÝş Õş Ā ôČ ø ĀõŞ ą ÚþøąÔþøąõĐøăýąôąöéèöúÛýĀíēçş  úć ê õąûąýèöŢ
ďîŦìúĄåìëööôÕĀÚđøÔýôĄõĒþôŞÞĉėÚďîŦìýĄÚ×ôĐþŞÚÔąöďöĈõìöČşêċÔ×ìÛĉÚÛĜąďîŦìèşĀÚēçşöĄíÔąöñĄåìąĒþşôĈ
×úąôöČşêąÚçşąìúćêõąûąýèöŢďñĊėĀêĈėÛăďÕşąĒÛđøÔëööôÝąèć Đøăďê×đìđøõĈêĈėôìċüõŢýöşąÚýöö×ŢÕĉĘìĐøăìĜą
×úąôöČşēîĒÝşĀõŞąÚôĈďþèċïøýöşąÚýöö×ŢĐøăôĈ×ċæëööô ÔöăêöúÚûĉÔüąëćÔąö: 1)
×úąôöČşêąÚúćêõąûąýèöŢēôŞďñĈõÚĐèŞìĜąôąĒÝşĒìÔąöñĄåìą×ċæóąñÝĈúćèĒþşçĈÕĉĘìĐèŞõĄÚÝŞúõĒþş×ìôĈ
×úąôöČş × úąôďÕş ą ĒÛďÔĈė õ úÔĄ í ÔąöĒÝş î öăđõÝìŢ  ÔąöçČ Đ øöĄ Ô üąèøĀçÛìÔąöñĄ å ìąýćė Ú Đúçøş Ā ôĐøă
êöĄñõąÔöëööôÝąèćĀõŞąÚýôçċøõĄėÚõĊìêĈėýĜą×Ąà×ĊĀ×úąôöČşêąÚúćêõąûąýèöŢÝŞúõďñćėôÕĈç×úąôýąôąöé
ĒìÔąöñĄåìąďûöüãÔćÛ×úąôýąôąöéĒìÔąöĐÕŞÚÕĄìÔĄíìąìąĀąöõîöăďêûèøĀçÛìÔąöçĜąďìćìÝĈúćèĒþşĀõČŞ
öŞúôÔĄìĒìýĄÚ×ôđøÔĀõŞąÚôĈ×úąôýċÕÛĉÚéĊĀēçş úŞąúćêõąûąýèöŢôĈ×úąôýĜą×ĄàĀõŞąÚõćėÚÛĉÚÛĜąďîŦìêĈėďöąèşĀÚ
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ûĉÔüąďöĊėĀÚöąúďÔĈėõúÔĄíúćêõąûąýèöŢĐøăďê×đìđøõĈúćêõąûąýèöŢÛĉÚéČÔíööÛċēúşĒìþøĄÔýČèöÕĀÚýéąìûĉÔüą
êċÔöăçĄíĐøăĒìÔąöÛĄçÔąöďöĈõìÔąöýĀìúćêõąûąýèöŢĒìêċÔýąöăÔąöďöĈõìöČşĒþşôĈîöăýćêëćóąñìĄĘìîŤÛÛĄõêĈė
ýĜą×ĄàîöăÔąöþìĉėÚ×ĊĀÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşÕĀÚ×öČÛăèşĀÚýĀç×øşĀÚÔĄíëööôÝąèćúćÝąĐøă×úąô
ĐèÔèŞąÚöăþúŞąÚíċ××øÕĀÚïČşďöĈõìďñĊėĀĒþşïČşďöĈõìēçşöĄí×úąôöČşĐøăôĈ×ċæøĄÔüæăèąôêĈėèşĀÚÔąö ýéąíĄì
ýŞÚďýöćôÔąöýĀìúćêõąûąýèöŢĐøăďê×đìđøõĈ: 
ÔąöÛĄçÔąöûĉÔüąçşąìúćêõąûąýèöŢďñĊėĀñĄåìąïČşďöĈõìĒþşôĈ×ċæóąñêċÔçşąìõĄÚĀõČŞĒìÕĀíďÕèÛĜąÔĄç
ÔąöñĄåìąïČşďöĈõìêąÚçşąìýèćîŤààąďîŦìçşąìêĈėēçşöĄíÔąöďĀąĒÛĒýŞôąÔÔúŞąçşąìĀĊėìĕĐèŞõĄÚÕąçÔąöýŞÚďýöćô
ĒþşìĄÔďöĈõìēçşďöĈõìöČşđçõðŗÔÔöăíúìÔąö×ćçďñĊėĀĒþşêĄÔüăÔąö×ćçĐííèŞąÚĕÔąöÛĄçÔąöďöĈõìÔąöýĀì
úćêõąûąýèöŢôĈþøąÔþøąõöČîĐííêĈėÛăýŞÚďýöćôĒþşìĄÔďöĈõìďÔćçÔöăíúìÔąöďöĈõìöČşđçõďÜñąăĀõŞąÚõćėÚÔąö
ÛĄçÔąöďöĈõìÔąöýĀìêĈėďìşìïČďş öĈõìďîŦìýĜą×ĄàÞĉėÚĒìñöăöąÝíĄààĄèćÔąöûĉÔüąñċêëûĄÔöąÝ2542ēçşÔĜąþìç
ĐìúêąÚÔąöÛĄçÔąöûĉÔüąďÔĈėõúÔĄíÔąöÛĄçÔöăíúìÔąöďöĈõìÔąöýĀìĒìôąèöąêĈė 24öăíċēúşúŞą ĒìÔąöÛĄç
ÔöăíúìÔąöďöĈõìöČşìĄĘìýéąìûĉÔüąèşĀÚÛĄçďìĊĘĀþąýąöăĐøăÔćÛÔööôĒþşýĀç×øşĀÚÔĄí×úąôýìĒÛĐøă×úąô
éìĄ ç ÕĀÚïČş ď öĈ õ ìđçõ×Ĝ ą ìĉÚ éĉ Ú ×úąôĐèÔèŞ ąÚöăþúŞ ąÚíċ × ×øôĈ Ô ąöÛĄç Ôć Û ÔööôĒþş ïČş ď öĈõ ìēçş ď öĈõ ìöČş Û ąÔ
îöăýíÔąöæŢÛöćÚðŗÔÔąöîâćíĄèćĒþşêĜąēçş×ćçďîŦìèşĀÚðŗÔêĄÔüăÔöăíúìÔąö×ćçÔąöÛĄç ÔąöÔąöďïÝćà
ýéąìÔąöæŢ  èøĀçÛìÔąöîöăõċ Ô èŢ × úąôöČş ô ąĒÝşď ñĊėĀ îŚ Ā ÚÔĄ ì ĐøăĐÔş ē ÕîŤ à þąĐøăÔąöÛĄ ç ÔąöûĉÔ üą
úćêõąûąýèöŢôċŞÚþúĄÚĒþşïČşďöĈõìēçşďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢêėďĈ ìşìÔöăíúìÔąöēîýČŞÔąöýöşąÚĀÚ×Ţ×úąôöČşđçõïČşďöĈõì
ôĈýŞúìöŞúôĒìÔąöďöĈõìÔąöýĀìêċÔÕĄĘìèĀìĐøăďìşìÔąöðŗÔêĄÔüăÔöăíúìÔąö×ćçĒþşïČşďöĈõìôĈ×úąôýąôąöé
ĒìÔąö×ć ç ýöş ą Úýöö×Ţ  ×ć ç ĀõŞ ą ÚôĈ úć Û ąöæàąæĐøăýąôąöéĐÔş îŤ à þą ýéąíĄ ì ýŞ Ú ďýöć ô ÔąöýĀì
úćêõąûąýèöŢĐøăďê×đìđøõĈ: 
ÔąöÛĄçþøĄÔýČèöúćÝąúćêõąûąýèöŢĒìöăçĄíîöăéôûĉÔüąĐøăôĄëõôûĉÔüąďìşìÔąöÛĄçĒþşďîŦìúćÝą
ñĊĘìãąìêĈėìĄÔďöĈõìêċÔ×ìèşĀÚďöĈõìďñĊėĀÛăēçôĈ×úąôöČş×úąôďÕşąĒÛďÔĈėõúÔĄííêíąêþöĊĀĀćêëćñøÕĀÚ
úćê õąûąýèöŢ èŞ Ā èìďĀÚýĄ Ú ×ôĐøăîöăďêûÝąèć è øĀçÛìďñĊė Ā Ēþş ôĈ × úąô×ć ç ďþèċ ï øĐøăďÛè×èć ď õĈė õ Ú
ìĄÔúćêõąûąýèöŢ (ēñäČöõŢýċÕûöĈÚąô2530:2)ÔąöÛĄçÔąöûĉÔüąèşĀÚõĉçþøĄ ÔúŞąïČşďöĈõìêċÔ×ìôĈ×úąô
ýąôąöéďöĈõìöČĐøăñĄåìąèìďĀÚēçşĐøăéĊĀúŞąïČşďöĈõìôĈ×úąôýĜą×ĄàêĈėýċçÔąöďöĈõìöČúćêõąûąýèöŢìĄĘìèşĀÚĒþş
ďÔćçêĄĘÚ×úąôöČşêĄÔüăÔöăíúìÔąöĐøăďÛè×èćêėĈďÔĈėõúÕĀÚÔĄíúćêõąûąýèöŢöúôêĄĘÚ×úąôöČ×úąôďÕşąĒÛĐøă
îöăýíÔąöæŢ ď öĊėĀ ÚÔąöÛĄ ç ÔąöÔąöíĜ ą öċ Ú öĄ Ô üąĐøăÔąöĒÝş î öăđõÝìŢ Û ąÔêöĄ ñ õąÔöëööôÝąèć Đ øă
ýćė Ú Đúçøş Ā ôĀõŞ ą Úýôçċ ø õĄė Ú õĊì ĒìÔąöÛĄ ç ÔąöďöĈ õ ìÔąöýĀìúć ê õąûąýèöŢ èş Ā ÚýĀìĒþş ý Āç×øş Ā ÚÔĄ í
ëööôÝąèćÕĀÚúćêõąûąýèöŢ×ĊĀÔąöýĀìĐííýĊíďýąăêĈėĒÝşêĄÔüăÔöăíúìÔąöêąÚúćêõąûąýèöŢÛĉÚÛă
ýąôąöéñĄåìą×úąôýąôąöéêąÚýèćîŤààąĐøăďÛè×èćêĈėďÔĈėõúÕĀÚÔĄíúćêõąûąýèöŢēçş (Raghubir. 1979 :
13 ; Champange and Klopfer. 1981 : 5)
ïČşúćÛĄõďîŦì×öČýĀìúćêõąûąýèöŢĒìöăçĄíÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 ēçşñíîŤàþąêąÚÔąöďöĈõìÕĀÚ
ìĄÔďöĈõìđöÚďöĈõìÝċôñøìą×øĄÚĀĜąďóĀìąõČÚÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈúŞąĒìÔąöďöĈõìúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖ
êĈė1 óą×ďöĈõìêĈė2 ēçşôĈÔąöďöĈõìďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėđçõôĈďìĊĘĀþąđçõöúôďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíĐöÚđìşôéŞúÚ
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Ôąöď×øĊėĀìêĈėÕĀÚúĄèéċÔąöď×øĊėĀìêĈėĐííèŞąÚĕĒìÝĈúćèîöăÛĜąúĄìúćÝąòŕýćÔýŢêĈėýĄôñĄìëŢÔĄíúćÝą×æćèûąýèöŢ 
ÞĉėÚôĈ×úąôõąÔèŞĀÔąöďÕşąĒÛìĄÔďöĈõìÛĉÚēôŞýìĒÛĐøăēôŞèĄĘÚĒÛďöĈõìĒìďúøąďöĈõìÕąç×úąôďÕşąĒÛĒìďìĊĘĀþą
ýąöăêĈėďöĈõìôĈďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢêĈėēôŞçĈďìĊėĀÚÛąÔÔćÛÔööôýúìĒþàŞďîŦìÔąöĀëćíąõĐøăÔąöéąôèĀí
îöăÔĀíÔąöĒÝşďĀÔýąöÔąöýĀìÔąöðŗÔîâćíĄèêć ĈėýĀç×øĀÚÔĄíøĜąçĄíÕĄĘìèĀìÔöăíúìÔąöêąÚúćêõąûąýèöŢ
ÕĀÚìĄÔďöĈõììĄĘìõĄÚēôŞñĀêĈėÛăêĜąĒþşìĄÔďöĈõìďÕşąĒÛēçşìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìĀõČŞĒìöăçĄíîąìÔøąÚþöĊĀĒìöăçĄíĀŞĀì
þøąõ×ìēôŞýąôąöé×ćçÛćìèìąÔąöóąñèąôďìĊĘĀþąúćÝąÛĉÚēôŞôĈ×úąôöČşĒìÔąöďöĈõìďñöąăÔćÛÔööôÔąö
ďöĈõìĒìÔąöďöĈõìĐííîÔèćìĄĘìēôŞēçşôĈĀċîÔöæŢêĈėÛăêĜąĒþşìĄÔďöĈõìďÕşąĒÛďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėēçşĐèŞþąÔ
ÛăêçøĀÚîâćíĄèćÛöćÚÔĖďÔćçîŤàþąêĈėÔąöêçøĀÚìĄĘìèşĀÚĒÝşĀċîÔöæŢêĈėýćĘìďîøĊĀÚďÝŞìöéõìèŢöăõăêąÚÛöćÚ
×úąôďöĖúêĈė×ÚêĈėĐøăõĄÚôĈ×úąô×øąçď×øĊėĀìêĈėýČÚôąÔêĜąĒþşìĄÔďöĈõìêĈėēôŞôĈ×úąôďÕşąĒÛĒìíêďöĈõìþöĊĀĒì
ďìĊĘĀþąìĄĘìďÔćç×úąôďíĊėĀþìŞąõĐøăôĈďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢêėĈēôŞçĈĐøăýŞÚïøĒþşïøýĄô÷êëćě êąÚÔąöďöĈõìèėĜą
çĄÚïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĒìîŖÔąöûĉÔüą53ÕĀÚìĄÔďöĈõìÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėđöÚďöĈõìÝċôñøìą×øĄÚ
ĀĜąďóĀìąõČÚÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ×ćçďîŦìöşĀõøăÞĉėÚèėĜąÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìç×ĊĀöşĀõøă75ÞĉėÚýĄÚďÔèÛąÔ
ÔąöêĜąĐííðŗÔþĄçþöĊĀÔąöêĜąĒíÚąììĄÔďöĈõìýŞúìĒþàŞÛ ăēôŞýŞÚĐííðŗÔþĄçþöĊĀĒíÚąìĒþş×öČèöúÛïČşúćÛĄõēçş
ìĜąîŤàþąďþøŞąìĈĘēîîöĉÔüąÔĄí×öČïČşýĀìúćÝąúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1ĒìđöÚďöĈõìÕõąõđĀÔąýĒì
ĀĜąďóĀìąõČÚîöąÔâúŞąêċÔđöÚďöĈõìôĈîŤàþąĐøăôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìêĈė×øşąõÔĄìïČşúćÛĄõÛĉÚēçş×ćçþą
úćëĈÔąöýĀìêĈėÛăêĜąĒþşìĄÔďöĈõì×ćçÛćìèìąÔąöóąñèąôöúôêĄĘÚôĈďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢêĈėçĈÕĉĘìèąô×úąô
éìĄçÕĀÚïČşúćÛĄõêĈėÛăýąôąöéýöşąÚÕĉĘìēçş
×ĀôñćúďèĀöŢēçşďÕşąôąôĈíêíąêĒìÝĈúćèîöăÛĜąúĄìÕĀÚ×ìďöąôąÔÕĉĘì ×úąôýĜą×ĄàìĈĘēçşêúĈõćėÚÕĉĘìĒì
Āìą×èĐøăõĄÚēçşďÕşąēîôĈíêíąêĒìêċÔúÚÔąöĀąÝĈñďÝŞìêąÚçşąìÔąöûĉÔüą ëċöÔćÛĀċèýąþÔööô ďÔüèöÔööô
ĐøăíöćÔąöçşąìèŞąÚ ĕ đçõďÜñąăÔĄíÚąìêĈėôĈÕşĀôČøôąÔĕ ÔąöçĜąďìćìÝĈúćèÕĀÚ×ìďöąĒìîŤÛÛċíĄìÔĖôĈ×úąô
ďÔĈėõúÕşĀÚÔĄíĀċîÔöæŢď×öĊėĀÚĒÝşêĈėďîŦìďê×đìđøõĈöăçĄíýČÚôąÔôąõþøąõĀõŞąÚēôŞúŞąÛăďîŦìď×öĊėĀÚĒÝşĒìíşąì
ĀċîÔöæŢ êĈėĒ ÝşĒìúÚÔąöëċö ÔćÛ Āċ îÔöæŢýėĊĀýąöđêö×ôìą×ôöúôéĉ ÚúĄ ýçċêĈėĒÝşĒìúÚÔąöûĉÔ üąçşúõďÝŞìÔĄ ì
Āċ î ÔöæŢ êĈė ď îŦ ì ďê×đìđøõĈ Ā õŞ ą Úþìĉė Ú êĈė ìĄ í úŞ ą ôĈ í êíąêýĜ ą ×Ą à õćė Ú ĒìÝĈ úć è îöăÛĜ ą úĄ ì ÕĀÚďöąēçş Đ ÔŞ
“×ĀôñćúďèĀöŢ” ÞĉėÚôĈĒÝşÔĄìĀõŞąÚĐñöŞþøąõĒìêċÔúÚÔąöĒìîŤÛÛċíĄìď×öĊėĀÚ×ĀôñćúďèĀöŢÞĉėÚôĈÕìąçďøĖÔĐøă
öą×ąēôŞýČÚôąÔìĄÔÔĖêĜąĒþşôĈÔąöĒÝşĀõŞąÚĐñöŞþøąõôąÔÕĉĘìĐøăúÚÔąöûĉÔüąÔĖēçşìĜą×ĀôñćúďèĀöŢôąĒÝşêĄĘÚĒì
çşąìÔąöíöćþąöÔąöÛĄçÔąöďöĈõìÔąöýĀìĐøăďîŦì×ĀôñćúďèĀöŢÝŞúõýĀì ÔćçąìĄìêŢôøćêĀÚ: 
ñöăöąÝíĄààĄèćÔąöûĉÔüąĐþŞÚÝąèć ñ.û. 2542 þôúç 4 úŞąçşúõĐìúÔąöÛĄçÔąöûĉÔüąĒìôąèöą
êĈė 22 ÔøŞąúúŞą “ÔąöÛĄçÔąöûĉÔüąèşĀÚõĉçþøĄÔúŞąïČşďöĈõìêċÔ×ìôĈ×úąôýąôąöéďöĈõìöČşĐøăñĄåìąèìďĀÚēçş
ĐøăéĊĀúŞąïČďş öĈõìýĜą×ĄàêĈėýċç ÔöăíúìÔąöÛĄçÔąöûĉÔüąèşĀÚýŞÚďýöćôĒþşïČşďöĈõìýąôąöéñĄåìąèąôëööôÝąèć
ĐøăďèĖôèąôûĄÔõóąñ” (ÔöôýąôĄàûĉÔüą ÔöăêöúÚûĉÔüąëćÔąö. 2542: 17) çĄÚìĄĘì ÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąö
ďöĈõìöČşÛăèşĀÚõĉçïČşďöĈõìďîŦìýĜą×Ąà ÛĄçýéąìÔąöæŢĐøăíööõąÔąûÔąöďöĈõìÔąöýĀì ĒþşïČşďöĈõìēçşĒÝşýĊėĀ
ĀċîÔöæŢêĈėþøąÔþøąõ ĐøăýĊėĀêĈėôĈ×ċæýôíĄèćďÜñąăêĈėýąôąöéìĜąēîĒÝşîöăÔĀíÔąöďöĈõìÔąöýĀìĒþşďÔćç
×úąôìŞąýìĒÛďÔćçÔąöďöĈõìöČşēçşĀõŞąÚöúçďöĖú ýąôąöéèĀíýìĀÚèąô×úąôèşĀÚÔąö ×úąôýìĒÛ ďìşìéĉÚ
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×úąôĐèÔèŞąÚöăþúŞąÚíċ××ø ïČşďöĈõìēçşďöĈõìöČşèąô×úąôýąôąöé êĄÔüă ×úąôďÕşąĒÛ ĐöÚÛČÚĒÛ ÛċçôċŞÚþôąõ
×úąôýąôąöéĒìÔąöĐÔşîŤàþą ĐøăÔąö×ąçÔąöæŢÕĀÚïČşďöĈõì đçõ×öČïČşýĀìêĜąþìşąêĈėďîŦìďñĈõÚïČşĀĜąìúõ
×úąôýăçúÔďîŦìïČşĐìăìĜąĒþşìĄÔďöĈõìēçşĒÝşýėĊĀĀõŞąÚôĈîöăýćêëćóąñĐøăďÔćçîöăđõÝìŢýČÚýċçēçş (ÔćçąìĄìêŢ
ôøćêĀÚ. 2543 : 3-7)
đîöĐÔöôíêďöĈõì(Computer Courseware) ñĄåìąôąÛąÔđîöĐÔöôíêďöĈõìèąôúćúĄåìąÔąöêąÚ
ďê×đìđøõĈđçõĒÝş×ĀôñćúďèĀöŢďîŦìď×öĊėĀÚôĊĀĒìÔąöđîöĐÔöôíêďöĈõìÛăôĈøĄÔüæăêĈėôĈ×úąôďîŦìýąöýìďêû
(Information) ôĈÔąöîâćýĄôñĄìëŢ(Interaction) ôĈÔąöĒþşïøîŚĀìÔøĄíêĄìêĈ(Immediately Feedback) Đøă
ýĀç×øşĀÚÔøĄíê÷üáĈêĈėúŞąçşúõďöĊėĀÚ×úąôĐèÔèŞąÚöăþúŞąÚíċ××ø(Individualization) éĊĀúŞąďîŦìíêďöĈõìêĈėôĈ
îöăýćêëćóąñôąÔ ēÝõõûďöĊĀÚýċúööæ: 13)
đîöĐÔöôíêďöĈõìďîŦìöăííýĊėĀÔąöďöĈõìêĈė×öĀí×øċôďìĊĘĀþąĐøăÔćÛÔööôþöĊĀúćëĈďöĈõìôĈêĄĘÚóąñ
ďýĈõÚ èĄúĀĄÔüö þöĊĀýĊėĀîöăýôþöĊĀôĄøèćôćďçĈõ (Multimedia) ôĈîâćýĄôñĄìëŢþöĊĀđèşèĀíÔĄíïČşďöĈõìēçşêĄìêĈ
ýăçúÔĒìÔąöĐÔşēÕÕşĀïćçñøąçÕĀÚÔąöďöĈõìĐèŞøă×öĄĘÚ ĐøăĐèŞøăîŤàþą ýąôąöéĒÝş×ĀôñćúďèĀöŢďñĊėĀ
èćçèŞĀýĊėĀýąööăþúŞąÚïČşďöĈõìçşúõÔĄìďĀÚ ĐøăþöĊĀÔĄíïČşýĀìçşúõď×öĊėĀÚ×ĀôñćúďèĀöŢđçõïŞąìêąÚď×öĊĀÕŞąõ
ïøÔąöďöĈõìýąôąöéíĄìêĉÔďÔĖíēúş ĐøăďîöĈõíďêĈõíïøÔĄíďÔæäŢôąèöãąìēçşĀĈÔçşúõìĀÔÛąÔìĄĘìïČşďöĈõìÛă
ďîŦìïČş×úí×ċôÔąöďöĈõìçşúõèìďĀÚďñöąăïČşďöĈõìĐèŞøă×ìÛăĒÝşďúøąďöĈõìĐèÔèŞąÚÔĄìïČşďöĈõìûĉÔüąĐèŞøă
þìşąÛĀÛìÔúŞąÛăñöşĀôþöĊĀďÕşąĒÛçĈĐøşúÛĉÚ×ŞĀõýĄėÚď×öĊėĀÚ×ĀôñćúďèĀöŢêĜąÚąìèŞĀþöĊĀûĉÔüąíêďöĈõìďöĊėĀÚ
ĀĊėìĕ èŞĀēî (ēÝõõû ďöĊĀÚýċúööæ. 2553 : 2-3 )
ÛąÔďþèċïøĐøăîöăđõÝìŢèŞąÚĕïČşúćÛĄõēçşûĉÔüą×şì×úşąîŤàþąďþèċïøĐøă×úąôÛĜąďîŦìçĄÚÔøŞąú
ĐøăèöăþìĄ Ô éĉ Ú ×ċ æ ×Ş ą ×úąôýĜ ą ×Ą à Ûĉ Ú ēçş ñĄ å ìąđîöĐÔöôíêďöĈ õ ì ďöĊė Ā ÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊė Ā ìêĈė ÝĄĘ ì
ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėďñĊėĀĒþşìĄÔďöĈõìēçşďöĈõìöČşÛąÔÔąöÛĜąøĀÚýéąìÔąöæŢďñĊėĀĒþşìĄÔďöĈõìďÕşąĒÛĒìďìĊĘĀþąÛąÔ
ÚŞą õēîþąõąÔĐøăĒþş ìĄ Ô ďöĈ õ ìôĈ ďÛè×èć êĈėçĈ ýąôąöéñĄ å ìąïøýĄô ÷êëćěĒ þş ďîŦ ì êĈė ìŞą ñĀĒÛÞĉėÚ đîöĐÔöô
íêďöĈõìÛăÝŞúõĐÔşîŤàþąÔąöÕąçĐ×øìýĊėĀÔąöďöĈõìÔąöýĀìêĈėÛăÝŞúõĒþşìĄÔďöĈõìôĈ×úąôďÕşąĒÛēçşďîŦìĀõŞąÚ
çĈ đçõđîöĐÔöôíêďöĈõì ýąôąöéìĜąďýìĀēçşêĄĘÚèĄúĀĄÔüö ďýĈõÚ óąñ Đøăóąñď×øĊėĀìēþúēçşĀõŞąÚďþôąăýô
ýúõÚąô ďîŦ ìèĄú ĀõŞą ÚĒìÔąöÛĜ ąøĀÚýéąìÔąöæŢêĈė êĜąĒþş ìĄÔďöĈõìÛćèìąÔąöèąôďñĊėĀďîöĈõ íďêĈ õíÔĄ í
ďþèċÔąöæŢÛöćÚ ĐøăôĈďìĊĘĀþąêĈėôĈ×úąôýĄôñĄìëŢĐøăýĀç×øşĀÚÔĄì ýąôąöéýöċîĀÚ×Ţ×úąôöČşēçşĀõŞąÚďþôąăýô
éČÔèşĀÚĐøăöúçďöĖúďîŦìēîèąôÕĄĘìèĀìÕĀÚÔąöďöĈõìÔąöýĀì ôĈÔąöîâćýĄôñĄìëŢđèşèĀíÔĄíđîöĐÔöôíêďöĈõì
ýąôąöéêöąíïøÔąöďöĈõìöČşÕĀÚèìďĀÚēçşêĄìêĈ ÞĉėÚďîŦìÔąöýöşąÚĐöÚÛČÚĒÛĒþşĀõąÔďöĈõìöČş ĐøăøçÝŞĀÚúŞąÚ
öăþúŞąÚíċ××ø ĐøăêĜąĒþşďÔćçîöăýćêëćóąñĒìÔąöďöĈõìÔąöýĀìôąÔÕĉĘìïøÔąöûĉÔüą×öĄĘÚìĈĘÛăďîŦìÕşĀýìďêû
ñĊĘìãąìêĈėďîŦìîöăđõÝìŢĒìÔąöÛĄçÔąöďöĈõìÔąöýĀì ďñĊėĀÝŞúõĒþşïČşďöĈõìďÔćçÔąöďöĈõìöČşĀõŞąÚĐêşÛöćÚĐøăôĈ
×úąôþôąõďÔćçïøýĄô÷êëćěèąôÛċçîöăýÚ×ŢÕĀÚÔąöďöĈõìÔąöýĀìýČÚýċçďñĊėĀìĜąēîîöĄíîöċÚÔąöďöĈõìÔąö
ýĀìÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢĒþşôĈîöăýćêëćóąñôąÔõćėÚÕĉĘìèŞĀēî

ðŘìĊę 5 ÞïĆïìĊę 10 : ÖøÖäćÙö – íĆîüćÙö 255

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

úĄèéċîöăýÚ×ŢÔąöúćÛĄõ
1. ďñĊėĀñĄåìąđîöĐÔöôíêďöĈõì ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢ ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė
1 êĈėôĈîöăýćêëćóąñèąôďÔæäŢ 75/75
2. ďñĊėĀûĉÔüąçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢ
ÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 êĈėïČşúćÛĄõñĄåìąÕĉĘì
3. ďñĊėĀďîöĈõíďêĈõíïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøăďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢöăþúŞąÚìĄÔďöĈõìêĈė
ďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìÔĄí ÔąöďöĈõìĐííîÔèć ďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúć êõąûąýèöŢ ÝĄĘì
ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1
4. ďñĊėĀďîöĈõíďêĈõíïøýĄô÷êëćěĐøăďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõìÕĀÚìĄÔďöĈõìêĈė
ďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė1

ÕĀíďÕèÕĀÚÔąöúćÛĄõ
1. îöăÝąÔöĐøăÔøċŞôèĄúĀõŞąÚ
1.1 îöăÝąÔöêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõĒì×öĄĘÚìĈĘ ďîŦììĄÔďöĈõìÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 óą×ďöĈõìêĈė 2 îŖÔąöûĉÔüą
2554 ĒìđöÚďöĈõìÕõąõđĀÔąýêąÚÔąöûĉÔüąĀĜąďóĀìąõČÚ ýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈėÔąöûĉÔüąîöăéôûĉÔüą
ĀċçöëąìĈ ďÕè 4 ÛĜąìúì 6 đöÚďöĈõì ôĈìĄÔďöĈõìêĄĘÚþôç 375 ×ìÞĉėÚêĄĘÚ 6 đöÚďöĈõì ôĈýóąñïČşďöĈõì×ĊĀôĈ
ìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìďÔŞÚîąìÔøąÚĐøăĀŞĀì×øăÔĄìôĈđ×öÚýöşąÚþøĄÔýČèöÔąöÛĄçÔąöďöĈõìÔąöýĀì ýóąñêąÚ
óČôćûąýèöŢĐøăýóąñĐúçøşĀô×øşąõ×øĉÚÔĄìçşúõ
1.2 ÔøċŞôèĄúĀõŞąÚêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚìĈĘ ĐíŞÚĀĀÔďîŦì 2 ÔøċŞô ×ĊĀ ÔøċŞôêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöô
íêďöĈõìĐøăÔøċŞôÔąöďöĈõìĐííîÔèć ÞĉėÚêĄĘÚ 2 ÔøċŞô ďîŦììĄÔďöĈõìêĈėÔĜąøĄÚûĉÔüąĀõČŞĒìöăçĄíÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė
1 óą×ďöĈõìêĈė 2 îŖÔąöûĉÔüą 2554 đçõĐíŞÚçĄÚìĈĘ
1.2.1 ÔøċŞôêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõì ďîŦììĄÔďöĈõìđöÚďöĈõìÝċôñøìą×øĄÚ èĜąíøìąõČÚ
ĀĜąďóĀìąõČÚÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈėÔąöûĉÔüąîöăéôûĉÔüąĀċçöëąìĈ ďÕè óą×ďöĈõìêĈė 2
îŖÔąöûĉÔüą 2554 ÛĜąìúì 30 ×ì ÞĉėÚēçşôąđçõÛąÔÔąöýċŞôÔøċŞô (Cluster Random Sampling)
1.2.2 ÔøċŞôêĈėďöĈõìĐííîÔèć ďîŦììĄÔďöĈõìđöÚďöĈõìîąÔďÛĈõÚđììêĀÚèĜąíøđììêĀÚĀĜąďóĀ
ìąõČÚÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ ýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈėÔąöûĉÔüąîöăéôûĉÔüąĀċçöëąìĈ ďÕè óą×ďöĈõìêĈė 2 îŖ
ÔąöûĉÔüą 2554ÛĜąìúì 30 ×ì ÞĉėÚēçşôąđçõÛąÔÔąöýċŞôÔøċŞô (Cluster Random Sampling)
2. ďìĊĘĀþąêĈėìĜąôąñĄåìąđîöĐÔöôíêďöĈõìďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢ ÝĄĘì
ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 ÛĜąìúì 20 ÝĄėúđôÚ×ĊĀ
2Ôąöď×øĊėĀìêĈėĐøăèĜąĐþìŞÚÕĀÚúĄèéċ
2Ôąöď×øĊėĀìêĈėĐííôĈ×úąôďöĖú×ÚêĈė
2Ôąöď×øĊėĀìêĈėĐííôĈ×úąôďöŞÚ
2ÔáÔąöď×øĊėĀìêĈėÕĀÚìćúèĄì
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2.5 ÕìąçĐøăêćûÕĀÚĐöÚ
2.6 ĐöÚđìşôéŞúÚÕĀÚđøÔ
2.7 ĐöÚďýĈõçêąì
2.8 ÚąìĐøăÔĜąøĄÚÚąì
2.9 đôďôìèŢÕĀÚĐöÚ
2.10 Ôąöď×øĊėĀìêĈėúĄèéċíìêąÚđ×şÚ
3. öČîĐííêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõ ×ĊĀ ÔąöúćÛĄõďÝćÚÔĉėÚêçøĀÚ (Quasi Experimental Research)
4. èĄúĐîöêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõ ×ĊĀ
4.1 èĄúĐîöĀćýöă (Independent Variable) îöăÔĀíçşúõ
4.1.1 ÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõì
4.1.2 ÔąöďöĈõìĐííîÔèć
4.2 èĄúĐîöèąô (Dependent Variable) îöăÔĀíçşúõ
4.2.1 ïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõì
4.2.2 ďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÕĀÚìĄÔďöĈõì
5. öăõăďúøąêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõ ×ĊĀ óą×ďöĈõìêĈė 2 îŖÔąöûĉÔüą 2554 ĒÝşďúøąĒìÔąöêçøĀÚ ÛĜąìúì
20 ÝĄėúđôÚ đçõēôŞöúôďúøąêçýĀíÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõì

úćëĈçĜąďìćìÔąöúćÛĄõ
ïČşúćÛĄõçĜąďìćìÔąöêçøĀÚđçõôĈÕìĄĘ èĀì çĄÚìĈĘ
1. ÔąöďèöĈõôÔąöêçøĀÚ
1.1 ÕĀþìĄÚýĊĀöąÝÔąöÛąÔ×æăûĉÔüąûąýèöŢ ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô éĉÚïČşĀĜąìúõÔąö
đöÚďöĈõìíşąìîąÔďÛĈõÚđììêĀÚèĜąíøđììêĀÚ ĀĜąďóĀìąõČÚ ÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ ýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈė
ÔąöûĉÔüąîöăéôûĉÔüąĀċçöëąìĈ ďÕè 4 ďñĊėĀÕĀ×úąôĀìċď×öąăþŢêçøĀÚĒÝşď×öĊėĀÚôĊĀďñĊėĀêĜąÔąöêçøĀÚĐøă
ďÔĖíöúíöúôÕşĀôČø đçõÔąöďöĈõìĐííîÔèć
1.2 ÕĀþìĄÚýĊĀöąÝÔąöÛąÔ×æăûĉÔüąûąýèöŢ ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô éĉÚïČşĀĜąìúõÔąöđöÚďöĈõì
Ýċôñøìą×øĄÚèĜąíøìąõČÚ ĀĜąďóĀìąõČÚ ÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ ýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈėÔąöûĉÔüąîöăéôûĉÔüą
ĀċçöëąìĈ ďÕè 4 ďñĊėĀÕĀ×úąôĀìċď×öąăþŢêçøĀÚĒÝşď×öĊėĀÚôĊĀďñĊėĀêĜąÔąöêçøĀÚĐøăďÔĖíöúíöúôÕşĀôČø đçõ
ÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ
1.3 ďèöĈõôđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė ýĜąþöĄí
ìĄÔďöĈõìÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1
1.4 ďèöĈõôýéąìêĈė Đøăď×öĊėĀÚ×ĀôñćúďèĀöŢĒìÔąöêçøĀÚ đçõïČşúćÛĄõêĜąþìĄÚýĊĀöąÝÔąöÛąÔ
×æăûĉÔüąûąýèöŢ ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô éĉÚïČşĀĜąìúõÔąöđöÚďöĈõìđöÚďöĈõìÝċôñøìą×øĄ ÚèĜąíøìąõČÚ
ĀĜąďóĀìąõČÚ ÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ ýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈėÔąöûĉÔüąîöăéôûĉÔüąĀċçöëąìĈ ďÕè 4 ďñĊėĀÕĀĒÝş
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þşĀÚîâćíĄèćÔąö×ĀôñćúďèĀöŢ đçõìĜąđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
ýĜąþöĄíìĄÔďöĈõìÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 íĄìêĉÔøÚĒìþìŞúõ×úąôÛĜąÕĀÚ×ĀôñćúďèĀöŢêċÔď×öĊėĀÚ
1.5 ďèöĈõôïČşÝŞúõďñĊėĀĀĜąìúõ×úąôýăçúÔĐøăÝŞúõĐÔşîŤàþąèŞąÚĕ öăþúŞąÚçĜąďìćìÔąöêçøĀÚ
1.6 ÔĜąþìçďúøąêĈėÛăêĜąÔąöêçøĀÚ ĐÛşÚĒþşĀąÛąöõŢïČşçČĐøþşĀÚîâćíĄèćÔąö×ĀôñćúďèĀöŢ Đøă
ìĄÔďöĈõìÔøċŞôêçøĀÚêöąí
2. çĜąďìćìÔąöêçøĀÚ
2.1 ĐìăìĜąÔøċŞôêçøĀÚêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõì ĒþşýąôąöéĒÝşď×öĊėĀÚ×ĀôñćúďèĀöŢ Đøă
êçøĀÚďöĈõìđîöĐÔöôíêďöĈõì êĈėôĈøĄÔüæă×øşąõÔĄíđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚêĈėÛăĒÝş
êçøĀÚÛöćÚ đçõĒÝşďúøąîöăôąæ 1 ÝĄėúđôÚ
2.2 ĒþşÔøċŞôêçøĀÚêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚĐøăÔąöďöĈõìĐíí
îÔèć êĜąĐííêçýĀíúĄçïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìÔŞĀìďöĈõì (Pre-test) êĈėïČşúćÛĄõýöşąÚÕĉĘì ÛĜąìúì 50 ÕşĀ Đøă
êĜąĐííêçýĀíúĄçďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõì ÛĜąìúì 1 ÜíĄí
2.3 êĜąÔąöêçøĀÚ đçõĒþşìĄÔďöĈõìēçşďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ Đøă
ďöĈõìđçõúćëĈďöĈõìĐííîÔèć ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė ýĜąþöĄíìĄÔďöĈõì ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 ĐøăêĜą
ĐííêçýĀíĒìĐèŞøăþìŞúõÔąöďöĈõì ÛĜąìúì 10 þìŞúõÔąöďöĈõì
2.4 ĒþşÔøċŞôêçøĀÚêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚĐøăÔąöďöĈõìĐíí
îÔèć êĜąĐííêçýĀíúĄçïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìþøĄÚďöĈõì (Post-test) êĈėïČşúćÛĄõýöşąÚÕĉĘì ÛĜąìúì 50 ÕşĀ 
êĜąĐííêçýĀíúĄçďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢþøĄÚďöĈõì ÛĜąìúì 1 ÜíĄí èąôêĈėïČşúćÛĄõýöşąÚÕĉĘì

ď×öĊėĀÚôĊĀêĈėĒÝşĒìÔąöúćÛĄõ
1. đîöĐÔöôíêďöĈõì ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėÔøċŞôýąöăúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė1
ÛĜąìúì10 ďöĊėĀÚĕ2 ÝĄėúđôÚÛĜąìúì20 ÝĄėúđôÚ
1Ôąöď×øĊėĀìêĈėĐøăèĜąĐþìŞÚÕĀÚúĄèéċ
1Ôąöď×øĊėĀìêĈėĐííôĈ×úąôďöĖú×ÚêĈė
1Ôąöď×øĊėĀìêĈėĐííôĈ×úąôďöŞÚ
1ÔáÔąöď×øĊėĀìêĈėÕĀÚìćúèĄì
1.5 ÕìąçĐøăêćûÕĀÚĐöÚ
1.6 ĐöÚđìşôéŞúÚÕĀÚđøÔ
1.7 ĐöÚďýĈõçêąì
1.8 ÚąìĐøăÔĜąøĄÚÚąì
1.9 đôďôìèŢÕĀÚĐöÚ
1.10 Ôąöď×øĊėĀìêĈėúĄèéċíìêąÚđ×şÚ
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2. ĐïìÔąöÛĄçÔąöďöĈõìöČş ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėÔøċŞôýąöăúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖ 
êĈė 1 ÛĜąìúì 20 ÝĄėúđôÚ ÞĉėÚôĈďìĊĘĀþąèąôöąõøăďĀĈõç çĄÚìĈĘ
2.1 ĐïìÔąöÛĄçÔąöďöĈõìöČçş úş õđîöĐÔöôíêďöĈõì
2.2 ĐïìÔąöÛĄçÔąöďöĈõìöČşçşúõÔąöďöĈõìĐííîÔèć
3. ĐííêçýĀíúĄçïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõì ďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėÔøċŞôýąöăúćêõąûąýèöŢ
ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė1 ÛĜąìúì 1 ÜíĄí ďîŦìĐííîöìĄõ ÝìćçďøĊĀÔèĀí 4 èĄúďøĊĀÔ ÛĜąìúì 50 ÕşĀ ÞĉėÚ×öĀí×øċô
ďìĊĘĀþąďÝćÚñ÷èćÔööôÔąöýĀìêĄĘÚ 10 ďöĊėĀÚ
4. ĐííúĄçďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÕĀÚìĄÔďöĈõìÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 ďîŦìĐííôąèöąýŞúìîöăôąæ×Şą
ÛĜąìúì 40 ÕşĀ

ÔąöďÔĖíĐøăöúíöúôÕşĀôČø

172

ïČş úć ÛĄ õ êĜ ą Ôąöúć ď ×öąăþŢ þ ą×ċ æ óąñÕĀÚď×öĊė Ā ÚôĊ Ā đçõĒÝşđ îöĐÔöô×Ĝ ą ìúæçş ú õ×Āôñć ú ďèĀöŢ 
ÞĉėÚçĜąďìćìÔąö ÛĄçÔöăêĜąÕşĀôČøçĄÚìĈĘ
1. ÔąöþąîöăýćêëćóąñÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚèąôďÔæäŢ 75/75 çĄÚìĈĘ
1.1 ìĜąÔöăçąü×ĜąèĀíÕĀÚĐííêçýĀíúĄçïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõì 
êĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚôąèöúÛĒþş×ăĐìì
1.2 öúíöúô×ăĐììöăþúŞąÚďöĈõìÕĀÚĐèŞøă×ì ďñĊėĀìĜąēîúćď×öąăþŢþąîöăýćêëćóąñ
1.3 öúíöúô×ăĐììĐííêçýĀíúĄçïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìÔŞĀìďöĈ õìĐøăþøĄÚďöĈõì êĈėďöĈõì
çşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ďñĊėĀþąçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõì
2.ìĜąĐííêçýĀíúĄçďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõìôąèöúÛĒþş×ăĐììèąô
ďÔæäŢêĈėèĄĘÚēúşĐøăöúíöúô×ăĐììÕĀÚĐèŞøă×ì êĄĘÚÔøċŞôêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢ
ÛĜąøĀÚĐøăÔąöďöĈõìĐííîÔèć

Ôąöúćď×öąăþŢÕşĀôČø
1. úćď×öąăþŢþąîöăýćêëćóąñÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ èąôďÔæäŢ 75/75
đçõ×Ĝąìúæ

¦x
ēçşÛąÔýČèöE1 =

N u100
A

(ēÝõõû ďöĊĀÚýċúöæ. 2553 : 171)
2. úćď×öąăþŢ×ŞąçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ đçõĀąûĄõÔąöþą
×ŞąçĄÝìĈîöăýćêëćïø ÛąÔýČèö (Effectiveness Index : E.I.) (ēÝõõû ďöĊĀÚýċúöæ. 2553 : 170)
3. úćď×öąăþŢďîöĈõíďêĈõíďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöô
íêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚđçõĒÝş t-test (dependent Samples) (ýôìĉÔóĄêêćõëìĈ. 2548 : 68)
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úćď×öąăþŢďîöĈõíďêĈõíïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìÔąö×ćçúćď×öąăþŢĐøăêĄÔüăîâćíĄèćöăþúŞąÚÔąö
ďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚÔĄíÔąöďöĈõìĐííîÔèćđçõĒÝş Hotelling T2 êöÚûĄÔçćě
óČýĈĀŞĀì:  

ïøÔąöúćÛĄõ
ÛąÔÔąöúć ÛĄ õ đîöĐÔöôíêďöĈ õ ìĐííýéąìÔąöæŢ ÛĜ ą øĀÚďöĊė Ā ÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊė Ā ìêĈė úć Ý ą
úćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė ýąôąöéýöċîïøēçşçĄÚìĈĘ
çşąìîöăýćêëćóąñÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝą
úćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêėĈ êĈėïČşúćÛĄõýöşąÚÕĉĘìôĈîöăýćêëćóąñ
81.10 / 80.93 ÞĉėÚýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìçēúş75 / 75
çĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
úćÝąúćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė ôĈ×ŞąďêŞąÔĄí7252 ìĄÔďöĈõìôĈ
×úąôÔşąúþìşąĒìçşąìÔąöďöĈõìöČşďñćėôÕĉĘìöşĀõøă2.52
3. ìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝą
úćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøă
ďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢýČÚÔúŞąìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìĐííîÔèćĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚýéćèćêĈėöăçĄí0
4ìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøă
ďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõìĐèÔèŞąÚÔĄìĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚýéćèćêĈėöăçĄí0

Āóćîöąõïø
ÛąÔąöúćÛĄõôĈîöăďçĖìêĈėìŞąýìĒÛ×úöìĜąôąĀóćîöąõïøçĄÚìĈĘ
îöăýćêëćóąñÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝą
úćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêėĈ êĈėïČşúćÛĄõýöşąÚÕĉĘìôĈîöăýćêëćóąñ
81.10/80.93 ÞĉėÚýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìçēúş 75/75 þôąõ×úąôúŞąìĄÔďöĈõìêĄĘÚþôçēçş×ăĐììďÜøĈėõÛąÔÔąö
êĜąĐííêçýĀíõŞĀõþøĄÚďöĈõìĐèŞøăþìŞúõêĄĘÚþôç 10 þìŞúõ×ćçďîŦìöşĀõøă1.10 ĐøăôĈ×ăĐììďÜøĈėõÛąÔ
ÔąöêĜąĐííêçýĀíúĄçïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìþøĄÚďöĈõì×ćçďîŦìöşĀõøă80.93 ĐýçÚúŞąđîöĐÔöôíêďöĈõì
ďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėêĈė
ïČşúćÛĄõñĄåìąÕĉĘìôĈîöăýćêëćóąñýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìçēúş×ĊĀ75/75 ĐøăõĄÚôĈďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢêėĈýČÚ
ÔúŞąÔąöďöĈõìĐííîÔèć×ĊĀöăçĄí×ăĐììďÜøĈėõ4.09 ×ĊĀďþĖìçşúõôąÔĒìÔąöèĀíĐííýĀíéąôďÛè×èćďÝćÚ
úćêõąûąýèöŢÞĉėÚďîŦìēîèąô×úąôôċŞÚþôąõĐøăýôôċèćãąìÕĀÚÔąöûĉÔüą×şì×úşąêĄĘÚìĈĘ ĀąÛďìĊėĀÚôąÛąÔ
ýąďþèċçĄÚìĈĘ
đîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚ ĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČş
úćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėêĈėïČşúćÛĄõñĄåìąÕĉĘìēçşïŞąìÔąöñĄåìąĀõŞąÚďîŦìöăííďöćėôèĄĘÚĐèŞÔąöûĉÔüą
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ďĀÔýąöþøĄÔýČèöÔąöûĉÔüąÕĄĘìñĊĘìãąìñċêëûĄÔöąÝ2551ďÔĈėõúÔĄíþøĄÔÔąöÛċçþôąõđ×öÚýöşąÚôąèöãąì
ÔąöďöĈõìöČşÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢúćëĈÔąöþøĄÔÔąöê÷üáĈďê×ìć×úćëĈÔąöÛĄçÔąöďöĈõìöČşÔąö
úćď ×öąăþŢ þ øĄ Ô ýČ è öúć ď ×öąăþŢ ď ìĊĘĀ þąûĉ Ô üąďĀÔýąöÔąöďÕĈ õ ìĐïìÔąöÛĄ ç ÔąöďöĈ õ ìöČş  ÔąöúĄ ç ïøĐøă
îöăďôćìïøĐøăèĜąöąďÔĈėõúÕşĀÚ
đîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢ
ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėêĈėïČşúćÛĄõñĄåìąÕĉĘìēçşïŞąìÔąöÔøĄėìÔöĀÚèöúÛýĀí
ñćÛąöæąèöúÛýĀíÛąÔïČşďÝĈėõúÝąàÛĜąìúìêŞąìÞĉėÚïČşďÝĈėõúÝąàēçşñćÛąöæąĒþş×ĜąĐìăìĜą ĐøăïČşúćÛĄõēçş
îöĄíîöċÚĐÔşēÕèąôïČşďÝĈėõúÝąàĐìăìĜą
1.3 đîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢÔøċŞô
ýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėêĈïė ČşûĉÔüą×şì×úşąñĄåìąÕĉĘìēçşïŞąìÔąöêçøĀÚĒÝşÔĄíÔøċŞô
ìĄÔďöĈõìêĈėēôŞĒÝŞÔøċŞô èĄúĀõŞąÚďñĊėĀĒþşêöąíîŤàþąêĈėďÔćçÕĉĘìĐøşúìĜąēîîöĄíîöċÚĐÔşēÕĒþşôĈ×úąôýôíČöæŢÔŞĀì
ìĜąēîĒÝşĒìýéąìÔąöæŢÛöćÚ
çĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈė
ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė ôĈ×ŞąďêŞąÔĄí7252ìĄÔďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşąĒì
çşąìÔąöďöĈõìöČşďñćėôÕĉĘìöşĀõøă72.52ĐøăÔąöêĈėìĄÔďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşąêąÚÔąöďöĈõìĀąÛďìĊėĀÚôąÛąÔ
ýąďþèċçĄÚìĈĘ
ÔąöçĜ ą ďìć ì Ôć ÛÔööôÔąöďöĈ õìďîŦì ēîèąôøĜą çĄ íÕĄĘ ì èĀìĀõŞą ÚèŞĀ ďìĊėĀ ÚÝĄçďÛìďîŦ ìöăíí
ďìĊĀĘ þąďöĈõÚøĜąçĄíÛąÔÚŞąõēîõąÔôĈóąñîöăÔĀíĒþş ìĄÔďöĈõìďÕşąĒÛìĄÔďöĈõìôĈ×úąôýċÕĒìÔąöďöĈõìöČşýŞÚïø
ĒþşìĄÔďöĈõìôĈêĄûì×èćêĈėçĈèŞĀÔąöďöĈõìÛĉÚôĈđĀÔąýîöăýíïøýĜąďöĖÛêąÚÔąöďöĈõìýČÚÕĉĘì
ÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşđçõĒÝşđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďîŦìöČîĐíí
ÔąöďöĈõìöČşêĈėďìşìïČşďöĈõìďîŦìýĜą×ĄàýŞÚďýöćôĒþşïČşďöĈõìďîŦì×ìďÔŞÚ×ìçĈôĈ×úąôýċÕôĈÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşêĈė
þøąÔþøąõĐøăôĈ×úąôÔşąúþìşąêąÚÔąöďöĈõì
ÔąöêĈđė îöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝąúćêõąûąýèöŢÔøċŞô
ýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėêĈėïČşúćÛĄõñĄåìąÕĉìĘ ôĈîöăýćêëćóąñďêŞąÔĄí81.10 / 80.93
ÞĉėÚýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìç75/75ĐøăìĄÔďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşąĒìçşąìÔąöďöĈõìöČşďñćėôÕĉĘìöşĀõøă2.52 ìĄĘì
ýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚ56 ÔąàÛìąûöĈïĄÔþĀô (2551 : íê×ĄçõŞĀ) ïøÔąöďöĈõìďöĊėĀÚ ÔąöĒÝşđîöĐÔöô
ÔąöìĜąďýìĀÚąìďíĊĘĀÚèşìÕĀÚìĄÔûĉÔüąöăþúŞąÚÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚĐøă
ÔąöďöĈõìĐííîÔèćôĈîöăýćêëćóąñ 89.25/88.88 ÞĉėÚýČÚÔúŞąďÔæäŢ 80/80 êĈėèĄĘÚēúş ×ŞąçĄÝìĈîöăýćêëćïø0.83
ÞĉėÚþôąõ×úąôúŞąìĄÔûĉÔüąôĈ×úąôöČşďñćėôÕĉĘìÔúŞąďçćô öşĀõøă 83 ìĄÔûĉÔüąêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõì
íêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøă×úąô×ćçýöşąÚýöö×ŢýČÚÔúŞąìĄÔûĉÔüąêĈėďöĈõì
ĐííîÔèćĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêĈė 0.05ýċúñööæñöþôöĄí :íê×ĄçõŞĀ ïČşúćÛĄõēçşêĜąÔąöďîöĈõíďêĈõíïø
ÔąöďöĈõìöČşďöĊėĀÚ ×ĀôñćúďèĀöŢñĊĘìãąì ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢ ÕĀÚìĄÔďöĈõìÝĄĘìîöăéôûĉÔüąîŖêėĈ5
öăþúŞąÚÔąöďöĈõìçşúõíêďöĈõì×ĀôñćúďèĀöŢÔĄíÔąöďöĈõìĐííêĄÔüăÔöăíúìÔąöîâćíĄèćôĈ îöăýćêëćóąñ
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94.00/89.20 ĐøăđîöĐÔöôíêďöĈõì êĈėñĄåìąÕĉĘìôĈ×ŞąçĄÝìĈîöăýćêëćïøďêŞąÔĄí 0.8307 ĐýçÚúŞąìĄÔďöĈõìôĈ
×úąôÔşąúþìşąĒìÔąöďöĈõìöşĀõøă 83.07 ìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõì
ýČ Ú ÔúŞą ìĄ Ô ďöĈ õ ìêĈė ď öĈ õ ìĐííêĄ Ô üăÔöăíúìÔąöîâć íĄèć Ā õŞą ÚôĈ ìĄ õ ýĜ ą ×Ą à êĈė 0.05 öĄ ô æĈ õ ąìć ø ×Ą ô óĈ öŢ
(2554:92-93 ēçşûĉÔüąïøÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõì ďöĊėĀÚ ÔşąúêĄìđøÔďê×đìđøõĈýąöýìďêû đçõ
ÔąöÛĜąøĀÚýéąìÔąöæŢ ÝĄĘìîöăéôûĉÔüąîŖêėĈ 6 ÔøċŞôèĄúĀõŞąÚêĈėĒÝşĒìÔąöûĉÔüą×şì×úşą×öĄĘÚìĈĘēçşĐÔŞ ìĄÔďöĈõì
ÝĄĘìîöăéôûĉÔüąîŖêĈė 6 đöÚďöĈõìďêûíąø 9 ĀĜąďóĀďôĊĀÚ ÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ êĈėÔĜąøĄÚďöĈõìĀõČŞĒìóą×ďöĈõìêĈė 1 îŖ
ÔąöûĉÔüą 2553 ÛĜąìúì 1 þşĀÚďöĈõì ÛĜąìúì 32 ×ì ÞĉėÚēçşôąđçõúćëĈÔąöýċŞôĐííÔøċŞô (Cluster Random
Sampling) öăõăďúøąêĈėĒÝşĒìÔąöûĉÔüą×şì×úşą óą×ďöĈõìêĈė 1 îŖÔąöûĉÔüą 2553 ÛĜąìúì 9 ÝĄėúđôÚ ïø
ÔąöûĉÔüąñíúŞąđîöĐÔöôíêďöĈõì ďöĊėĀÚ ÔşąúêĄìđøÔďê×đìđøõĈýąöýìďêû đçõÔąöÛĜąøĀÚýéąìÔąöæŢ ÝĄĘì
îöăéôûĉÔüąîŖêĈė 6 êĈėïČşûĉÔüą×şì×úşąñĄåìąÕĉĘìôĈîöăýćêëćóąñďêŞąÔĄí 81.09/82.60 ýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìç
çĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘìôĈ×ŞąďêŞąÔĄí 0.6391 ÞĉėÚĐýçÚúŞąìĄÔďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşą
ĒìÔąöďöĈõìöşĀõøă 63.91 ìĄÔďöĈõìôĈ×úąôñĀĒÛèŞĀÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈė ñĄåìąÕĉĘì đçõöúô
Đøăöąõçşąì ĀõČŞĒìöăçĄíôąÔêĈėýċçýċÔĄààąûćøąöćìêöŢ :76- ēçşûĉÔüąïøÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöô
íêďöĈõì ďöĊėĀÚÔąöĒÝşđîöĐÔöôMicrosoft PowerPoint 2003 ÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 2 ÔøċŞôèĄúĀõŞąÚ êĈėĒÝşĒìÔąö
êçøĀÚ×öĄĘÚìĈĘďîŦììĄÔďöĈõìÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 2 đöÚďöĈõìíşąìïĊĀñćêõąýöö×ŢýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈė
ÔąöûĉÔüąĀċçöëąìĈ ďÕè 4 êĈėÔĜąøĄÚďöĈõìĒìóą×ďöĈõìêĈė 1 îŖÔąöûĉÔüą 2553 ÛĜąìúì 39 ×ì ÞĉėÚēçşôąđçõ
úćëĈÔąöýċŞôĐííÔøċŞô (Cluster Random Sampling) ïøÔąöûĉÔüąñíúŞąđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘìôĈ
îöăýćêëćóąñďêŞąÔĄí 84.42/81.91 ýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėèĄĘÚēúşçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘì
ôĈ×ŞąďêŞąÔĄí 0.66 ìĄÔďöĈõìôĈ×úąôñĀĒÛèŞĀÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìđçõöúôĐøăďîŦìöąõçşąìêċÔçşąì
ĀõČŞĒìöăçĄíôąÔñćêĄÔüŢ ýúìçĈ (2550 : 105-106) ēçşñĄåìąĐïìÔąöďöĈõìöČşÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČş ÔąöÚąì
ĀąÝĈñĐøăĐøăďê×đìđøõĈďöĊėĀÚĀćìďèĀöŢďìèĐøăÔąöýöşąÚďúĖíďñÛ ÕĀÚìĄÔďöĈõìÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 3 đçõĒÝş
ÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşđçõĒÝşîŤàþąďîŦìãąì ôĈ×ŞąçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚĐïìÔąöďöĈõìöČş êĈėďöĈõìçşúõÔąöÛĄçÔąö
ďöĈõìöČşĐííĒÝşîŤàþąďîŦìãąì ôĈ×ŞąçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚĐïìÔąöďöĈõìöČş ďêŞąÔĄí 0.7141 þöĊĀ×ćçďîŦìöşĀõøă
71.41 ĐýçÚúŞąïČşďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşąĒìÔąöďöĈõì×ćçďîŦìöşĀõøă 71.41 êćñąñö ñøýąôąöé (2547:85-92)
ēçşñĄåìąĐïìÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşĐííýĊíďýąăþą×úąôöČşÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢ úćÝą ú
31101 ďöĊėĀÚíööõąÔąû ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 ïøÔąöûĉÔüąñíúŞąĐïìÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşĐíí
ýĊíďýąă þą×úąôöČş ÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢúćÝą ú31101 ďöĊėĀÚíööõąÔąû ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 1 ôĈ
çĄÝìĈîöăýćêëćïøďêŞąÔĄí 0.73 ĐýçÚúŞąïČşďöĈõìôĈ×úąôöČşďñćėôÕĉĘìöşĀõøă 73 ýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚ öÛìą
úćďûüúÚüą (2547 : 121-127)ēçşñĄåìąÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČş đçõÔöăíúìÔąöýĊíďýąăþą×úąôöČş ďöĊėĀÚ
ÝĈúćèÔĄíýćėÚĐúçøşĀôÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢ ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 3 ïøÔąöúćÛĄõñíúŞą ×ŞąçĄÝìĈ
îöăýćêëćïøďêŞąÔĄí 0.6055 ×ćçďîŦìöşĀõøă 60.55 ýĀç×øşĀÚÔĄíÚąìúćÛĄõÕĀÚ ýąõĒÛ ÛĜąîąþúąõ (2549 :
107)ēçşñĄåìąĐïìÔąöÛĄçÔąöďöĈõìöČşÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČş×æćèûąýèöŢďöĊėĀÚ íêîöăõċÔèŢ ÝĄĘìîöăéôûĉÔüą
îŖêĈė 6 đçõĒÝşîŤàþąďîŦìãąì ôĈçĄÝìĈîöăýćêëćïøĒìÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČş ôĈçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚ
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ĐïìÔąöďöĈõìöČşÔøċŞôýąöă×æćèûąýèöŢďöĊėĀÚ íêîöăõċÔèŢ ÝĄĘìîöăéôûĉÔüąîŖêėĈ 6 êĈėÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČş
đçõĒÝşîŤàþąďîŦìãąì ôĈ×ŞąďêŞąÔĄí 0.7104 þöĊĀôĈ×ăĐììďñćėôÕĉĘì×ćçďîŦìöşĀõøă 71.04
3. ìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąöď×øĊėĀìêĈėúćÝą
úćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøăďÛè×èć
ďÝćÚúćêõąûąýèöŢýČÚÔúŞąìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìĐííîÔèćĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚýéćèćêĈėöăçĄí0ïøêĈėñíďÝŞììĈĘ
ďìĊėĀÚÛąÔđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ýąôąöéďöĈõìöČşçşúõèĄúďĀÚđçõēôŞďøĊĀÔýéąìêĈėĐøă
ďúøąçĄÚìĄĘìïČşďöĈõìýąôąöéďöĈ õìēçşÛìôĈ×úąôďÕşąĒÛÛĉÚýŞÚïøĒþş ïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøăďÛè×èćďÝćÚ
úćêõąûąýèöŢýČÚÕĉĘìÔúŞąÔąöďöĈõìĐííîÔèćýĀç×øşĀÚÔĄíÔąöûĉÔüąÕĀÚöĄôæĈõąìćø×ĄôóĈöŢ :9293 ēçşûĉÔüąïøÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõì ďöĊėĀÚ ÔşąúêĄìđøÔďê×đìđøõĈýąöýìďêû đçõÔąöÛĜąøĀÚ
ýéąìÔąöæŢ ÝĄĘì îöăéôûĉ Ô üąîŖ êĈė 6ÔøċŞ ô èĄ ú ĀõŞą ÚêĈė Ē ÝşĒ ìÔąöûĉÔ üą×ş ì ×úş ą ×öĄĘ Ú ìĈĘ ē çş Đ ÔŞ ìĄ Ô ďöĈ õ ìÝĄĘ ì
îöăéôûĉÔüąîŖêĈė 6 đöÚďöĈõìďêûíąø 9 ĀĜąďóĀďôĊĀÚ ÛĄÚþúĄçĀċçöëąìĈ êĈėÔĜąøĄÚďöĈõìĀõČŞĒìóą×ďöĈõìêĈė 1 îŖ
ÔąöûĉÔüą 2553 ÛĜąìúì 1 þşĀÚďöĈõì ÛĜąìúì 32 ×ì ÞĉėÚēçşôąđçõúćëĈÔąöýċŞôĐííÔøċŞô (Cluster Random
Sampling) öăõăďúøąêĈėĒÝşĒìÔąöûĉÔüą×şì×úşą óą×ďöĈõìêĈė 1 îŖÔąöûĉÔüą 2553 ÛĜąìúì 9 ÝĄėúđôÚ ïøÔąöûĉÔüą
ñíúŞąđîöĐÔöôíêďöĈõìďöĊėĀÚÔşąúêĄìđøÔďê×đìđøõĈýąöýìďêûđçõÔąöÛĜąøĀÚýéąìÔąöæŢÝĄĘìîöăéôûĉÔüą
îŖêĈė 6 êĈėïČşûĉÔüą×şì×úşąñĄåìąÕĉĘìôĈîöăýćêëćóąñďêŞąÔĄí 81.09/82.60 ýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìç çĄÝìĈ
îöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘìôĈ×ŞąďêŞąÔĄí 0.6391 ÞĉėÚĐýçÚúŞąìĄÔďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşąĒì
ÔąöďöĈõìöşĀõøă 63.91 ìĄÔďöĈõìôĈ×úąôñĀĒÛèŞĀÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘì đçõöúôĐøă
öąõçşąì ĀõČŞĒìöăçĄíôąÔêĈėýċçýċÔĄààąûćøąöćìêöŢ :76- ēçşûĉÔüąïøÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöô
íêďöĈõì ďöĊėĀÚÔąöĒÝşđîöĐÔöôMicrosoft PowerPoint 2003 ÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 2 ÔøċŞôèĄúĀõŞąÚ êĈėĒÝşĒìÔąö
êçøĀÚ×öĄĘÚìĈĘďîŦììĄÔďöĈõìÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêĈė 2 đöÚďöĈõìíşąìïĊĀñćêõąýöö×ŢýĄÚÔĄçýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈė
ÔąöûĉÔüąĀċçöëąìĈ ďÕè 4 êĈėÔĜąøĄÚďöĈõìĒìóą×ďöĈõìêĈė 1 îŖÔąöûĉÔüą 2553ÛĜąìúì 39 ×ì ÞĉėÚēçşôąđçõ
úćëĈÔąöýċŞôĐííÔøċŞô (Cluster Random Sampling) ïøÔąöûĉÔüąñíúŞąđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘìôĈ
îöăýćêëćóąñďêŞąÔĄí 84.42/81.91 ýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėèĄĘÚēúşçĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘì
ôĈ×ŞąďêŞąÔĄí 0.66 ìĄÔďöĈõìôĈ×úąôñĀĒÛèŞĀÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìđçõöúôĐøăďîŦìöąõçşąìêċÔçşąì
ĀõČŞĒìöăçĄíôąÔ
4. ìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚôĈïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìĐøă
ďÛè×èćďÝćÚúćêõąûąýèöŢÔŞĀìďöĈõìĐøăþøĄÚďöĈõìĐèÔèŞąÚÔĄìĀõŞąÚôĈìĄõýĜą×ĄàêąÚýéćèćêĈėöăçĄí0ïøêĈėñí
ďÝŞììĈĘďìĊėĀÚÛąÔđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ ôĈÔöăíúìÔąöéŞąõêĀçďìĊĘĀþąýąöăþöĊĀĀÚ×Ţ
×úąôöČşêĈėôĈĒìíêďöĈõìĒþşĀõČŞĒìøĄÔüæăêĈėĒÔøşď×ĈõÚÔĄíÔąöýĀìÛöćÚĒìþşĀÚďöĈõìĐøăôĈýĊėĀêĈėþøąÔþøąõýŞÚïø
ĒþşïČşďöĈõìôĈĐìú×ćçêĈėĀćýöăöČşÛĄÔ×ćçúćď×öąăþŢýąôąöéĐõÔĐõă×úąôýĜą×ĄàþøĄÔÔąöĐøă×úąôýĄôñĄìëŢ
ýĀç×øşĀÚÔĄíÔąöûĉÔüąÕĀÚöĄôæĈõąìćø×ĄôóĈöŢ :92-93 ēçşûĉÔüąïøÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõì
ďöĊėĀÚ ÔşąúêĄìđøÔďê×đìđøõĈýąöýìďêû đçõÔąöÛĜąøĀÚýéąìÔąöæŢ ÝĄĘìîöăéôûĉÔüąîŖêėĈ 6ÔøċŞôèĄúĀõŞąÚêĈė
ĒÝşĒìÔąöûĉÔüą×şì×úşą×öĄĘÚìĈĘēçşĐÔŞ ìĄÔďöĈõìÝĄĘìîöăéôûĉÔüąîŖêėĈ 6 đöÚďöĈõìďêûíąø 9 ĀĜąďóĀďôĊĀÚ ÛĄÚþúĄç
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ĀċçöëąìĈ êĈėÔĜąøĄÚďöĈõìĀõČŞĒìóą×ďöĈõìêĈė 1 îŖÔąöûĉÔüą 2553 ÛĜąìúì 1 þşĀÚďöĈõì ÛĜąìúì 32 ×ì ÞĉėÚēçşôą
đçõúćëĈÔąöýċŞôĐííÔøċŞô (Cluster Random Sampling) öăõăďúøąêĈėĒÝşĒìÔąöûĉÔüą×şì×úşą óą×ďöĈõìêĈė 1 îŖ
ÔąöûĉÔüą 2553 ÛĜąìúì 9 ÝĄėúđôÚ ïøÔąöûĉÔüąñíúŞą đîöĐÔöôíêďöĈõìďöĊėĀÚ ÔşąúêĄìđøÔďê×đìđøõĈ
ýąöýìďêû đçõÔąöÛĜąøĀÚýéąìÔąöæŢ ÝĄĘìîöăéôûĉÔüąîŖêėĈ 6 êĈėïČşûĉÔüą×şì×úşąñĄåìąÕĉĘìôĈîöăýćêëćóąñ
ďêŞąÔĄí 81.09/82.60 ýČÚÔúŞąďÔæäŢêĈėÔĜąþìççĄÝìĈîöăýćêëćïøÕĀÚđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘìôĈ×ŞąďêŞąÔĄí
0.6391 ÞĉėÚĐýçÚúŞąìĄÔďöĈõìôĈ×úąôÔşąúþìşąĒìÔąöďöĈõìöşĀõøă 63.91 ìĄÔďöĈõìôĈ×úąôñĀĒÛèŞĀÔąöďöĈõì
çşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìêĈėñĄåìąÕĉĘì đçõöúôĐøăöąõçşąìĀõČŞĒìöăçĄíôąÔêĈėýċç

ÕşĀďýìĀĐìă
ÕşĀďýìĀĐìăĒìÔąöìĜąēîĒÝş
1.1 ÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČş çşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚĒìÝĄėúđôÚĐöÔ ĕ
ìĄÔďöĈõìõĄÚēôŞďÕşąĒÛďÔĈėõúÔĄíÔąöîâćíĄèćÔćÛÔööôçĄÚìĄĘì ×öČïČşýĀì×úöďöćėôèşìÛąÔÔąöÝĈĘĐÛÚúĄèéċîöăýÚ×Ţ
úćëĈÔąöçĜąďìćìÔąö ÔąöîâćíĄèćèì ÔąöÝŞúõďþøĊĀÞĉėÚÔĄìĐøăÔĄì ĒþşìĄÔďöĈõìďÕşąĒÛÔŞĀìçĜąďìćìÔćÛÔööô
ÛąÔïøÔąöúćÛĄõÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚ
þìŞúõêĈė6 þìŞúõêĈė7 þìŞúõêĈė8 ĐøăþìŞúõêĈė9 ìĄÔďöĈõìôĈ×ăĐììÛąÔÔąöêĜąÕşĀýĀíþøĄÚþìŞúõēôŞýČÚ×öČ×úö
ĒþşìĄÔďöĈõìêĜąÔćÛÔööôĒìđîöĐÔöôíêďöĈõìôąÔ×öĄÚĘ ÔĖēçşďñĊėĀĒþşìÔĄ ďöĈõìôĈ×úąôďÕşąĒÛďñćėôÕĉĘì
ÕşĀďýìĀĐìăĒìÔąöúćÛĄõ×öĄĘÚèŞĀēî
×úöûĉÔüąïøÔąöĒÝşđîöĐÔöôíêďöĈõìíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚďöĊėĀÚĐöÚĐøăÔąö
ď×øĊėĀìêĈúė ćÝąúćêõąûąýèöŢÔøċŞôýąöăÔąöďöĈõìöČşúćêõąûąýèöŢÝĄìĘ ôĄëõôûĉÔüąîŖêĈėêĈėôĈïøèŞĀ×úąô×ÚêìĒì
ÔąöďöĈõìöČş
×úöûĉÔüąďîöĈõíďêĈõíïøýĄô÷êëćěêąÚÔąöďöĈõìÕĀÚìĄÔďöĈõìêĈėďöĈõìçşúõÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąö
ďöĈõìöČşđçõĒÝşđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚÔĄíÔąöÛĄçÔćÛÔööôÔąöďöĈõìöČşĐííĀĊėìĕ
2.3 ×úöñĄ å ìąĐïìÔąöÛĄ ç ÔąöďöĈ õ ìöČş đ çõĒÝşđ îöĐÔöôíêďöĈ õ ìĐííýéąìÔąöæŢ ÛĜ ą øĀÚ
ĒìďìĊĘĀþąýąöăĀĊėìĕĐøăÝĄìĘ ĀĊėìĕ
ďúøąêĈėĒÝşĒìÔąöďÔĖíÕşĀôČøĒìÔąöúćÛĄõ×úöýøĄíďúøąóą×ďÝşąóą×íŞąõêĄĘÚÔøċŞôêçøĀÚĐøă
ÔøċŞô×úí×ċô
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ÔąàÛìąûöĈïĄÔþĀô(2549).ïøÔąöďöĈõìďöĊėĀÚÔąöĒÝşđîöĐÔöôìĜąďýìĀÚąìďíĊĘĀÚèşì ÕĀÚìĄÔûĉÔüą
öăþúŞąÚÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìĐííýéąìÔąöæŢÛĜąøĀÚĐøăÔąöďöĈõìĐííîÔèć.
úćêõąìćñìëŢ Ôû.ô. ôþąýąö×ąô : ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô.
ÔćçąìĄìêŢôøćêĀÚ (2543).ďê×đìđøõĈÔąöûĉÔüąĐøăìúĄèÔööô. ñćôñŢ×öĄÚĘ êĈė 2. ÔöċÚďêñĂ :
×æă×öċûąýèöŢ ÛċÿąøÚÔöæŢôþąúćêõąøĄõ.
(2548). ēĀÞĈêďĈ ñĊėĀÔąöûĉÔüą. ÔöċÚďêñĂ: ûČìõŢþìĄÚýĊĀĐþŞÚÛċÿąøÚÔöæŢôþąúćêõąøĄõ.
ďÔûáąñö ýċçÝą. (2551).ÔąöďîöĈõíďêĈõíïøÔąöďöĈõìĐøăÔöăíúìÔąöĐÔşîŤàþąêąÚ×æćèûąýèöŢ
ďöĊėĀÚ ×úąôìŞąÛăďîŦì ÝĄĘìôĄëõôûĉÔüąîŖêėĈ 3 öăþúŞąÚÔąöďöĈõìçşúõđîöĐÔöôíêďöĈõìÔĄí
ÔąöďöĈõìêĈėďìşìÔöăíúìÔąöĐÔşîŤàþą. úćêõąìćñìëŢ Ôû.ô. ôþąýąö×ąô :
ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô.
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úćÝąÔąöêĈėìŞąýìĒÛêĈėïČşúćÛąöæŢĀŞąìĐøşúôĀÚďþĖìúŞąïČşďÕĈõìôĈÛċçďçŞìêĈėêĜąĒþşþìĄÚýĊĀôĈ×ċæ×Şą×ĊĀÔąöìĜąďýìĀ
úŞąÚąìúćÝąÔąöôĈďĀÔýąö×ĜąýĀìíê×úąôêąÚúćÝąÔąöèĜąöąþìĄÚýĊĀÚąìúćÛĄõĐøăïøÚąìêąÚúćÝąÔąö
ĀĊėìĕďîŦìÔąöďÕĈõìĀëćíąõ×ĜąêĈėĀŞąìďÕşąĒÛÚŞąõĐøăôĈèĄúĀõŞąÚ×úí×ČŞçşúõĒìĀĈÔýąöăêĈėďçŞìďñöąăďîŦìďöĊėĀÚêĈė
ĀąÛąöõŢôĀÚÕşąô×ĊĀďÔæäŢ×ċæóąñèąôêĈė ÔñĀÔĜąþìç×ĊĀöăçĄíĐöÔ×ĊĀèĜąöąþöĊĀþìĄÚýĊĀöăçĄíçĈ
öăçĄíýĀÚèĜąöąþìĄ ÚýĊĀöăçĄ íçĈôąÔĐøăöăçĄíýąôèĜąöąþìĄÚýĊĀöăçĄíďçŞìĒìĐèŞøăöăçĄíôĈÔąö
ĀëćíąõďÔæäŢêĈėÝĄçďÛìôąÔýĄĘìÔöăÝĄíĐèŞďÕşąĒÛÚŞąõýŞúìýĜą×ĄàêĈėïČşúć ÛąöæŢďþĖìúŞąïČşďÕĈõìĒþşýąöăýĜą×ĄàĒì
èĀìêş ąõďøŞ ô×ĊĀÔąöďïõĐñöŞïøÚąìÔąöďñćėô ×ċæóąñĒþş èĜąöąĐøăÛöćõ ëööôĐøăÛööõąíööæêąÚ
úćÝąÔąöďñöąăďìĊĘĀþąýąöăýŞúììĈĘôĈ×úąôýĜą×ĄàêĈėïČşďÕĈõìèşĀÚÔąöĒþşĀąÛąöõŢîâćíĄèćĐøăďîŦìďÔæäŢêĈėïČşďýìĀ
ïøÚąìêąÚúćÝąÔąöèşĀÚéĉÚďÔæäŢêĄĘÚþôçêĈėÔĜąþìçđçõÔñĀýŞúìêćĘÚêşąõĒìþìĄÚýĊĀ×ĊĀîŤàþąÕĀÚÔąö
ďÕĈõìêĈïė ČşďÕĈõìýöċîîŤàþąêĈėïČşďÕĈõìēçşîöăýíĐøăèşĀÚÔąöìĜąďýìĀĒþşïČşêĈėÛăďÕşąýČŞèĜąĐþìŞÚêąÚúćÝąÔąöēçşöĄíöČş
ēúşďñĊėĀîŚĀÚÔĄìÔąöďÔćçîŤàþąĐøăÔąöĐÔşēÕîŤàþąēúşøŞúÚþìşąÕĀÚðąÔêĈėïČşďÕĈõìðąÔ×ąéą3×Ĝą×ĊĀďÕĈõì
ìăďÕĈõìĐøăďÕĈõìĀĈÔďÝŞìďçĈõúÔĄì
íêýöċ î ïČş úć Û ąöæŢ ď ÕĈ õ ìíêúć Û ąöæŢ þ ìĄ Ú ýĊ Ā ďøŞ ô ìĈĘ  çş ú õĐöÚÛČ Ú ĒÛýĜ ą ×Ą à ôĈ Õş Ā ýĄ Ú ďÔèêĈė Û ăÛċ ç
îöăÔąõïČş ĀŞą ìĒþşþ õćí þìĄ ÚýĊĀďøŞô ìĈĘÕĉĘìôąĀŞąìçş úõôĈ ďîŚ ąþôąõýĜ ą×Ą à×Ċ ĀÔąöÕĀèĜą ĐþìŞÚ êąÚúć ÝąÔąö
þìĄÚýĊĀďøŞôìĈĘïČşúćÛąöæŢēçşďþĖìúŞąÔąöďöĈõ ÚøĜąçĄíþĄúÕşĀďñĊėĀìĜąďýìĀýąöăôĈ×úąôèŞĀďìĊėĀÚÔĄìèĄĘÚĐèŞèşììĘĜą
ďþĖ ìÔąöďöćė ôèşìúŞą ýĜą ×Ą àĐøăÛĜ ąďîŦ ìĀõŞą ÚēöďñöąăĀăēöêĈėĀ ąÛąöõŢĒ ìôþąúć êõąøĄõ èş ĀÚôĈèĜ ą ĐþìŞ ÚêąÚ
úćÝąÔąöÔøąÚìĘĜą×ĊĀÔąöîâćíĄèćÔąöĒìĐèŞøăýŞúìďñĊėĀïøćèïøÚąìêąÚúćÝąÔąöêĈėôĈ×úąôÝĄçďÛìôąÔďñöąă
ýąöăêĈėïČşďÕĈõììĜą ďýìĀôĈ×úąôÝĄçďÛìÔöăÝĄíĐøăîøąõìĘĜą×ĊĀïøÚąìêĈėïøćèĀĀÔôąèşĀÚôĈ×ċæóąñèąô
ďÔæäŢÔĜąþìçöúôêĄĘÚÔáĐþŞ ÚèìďĀÚ×ĊĀ Ûöćõ ëööôĐøăÛööõąíööæêąÚúćÝąÔąöêĈė ôĈ×úąôýĜą×Ą àôąÔ
ÕşĀýĄÚďÔèêĈėïČşúćÛąöæŢďþĖìĒìÚąìþìĄÚýĊĀďøŞôìĈĘ×ĊĀÔąöìĜąíêíööõąõêąÚúćÝąÔąöêĈėïČşďÕĈõìýöċîÛąÔÔąöēî
íööõąõôąöúíöúôēôŞēçşêĜąĒþşýąöăĒìÔöĀí Power point ôĈ×úąôďîŦìúćÝąÔąöèĉÚôąÔÛìďÔćìēîÞĉėÚēôŞêĜąĒþş
ïČşĀŞąìď×öĈõçîöăÔĀíÔĄíÔąöĒÝşóąüąêĈėÚŞąõēôŞĒÝşûĄñêŢêąÚúćÝąÔąöôąÔďÔćìēîĐèŞôĈÔöĀíóąüąĀĄÚÔ÷ü
êĈėî öąÔâĒìďøŞ ô ðŗÔ ðìÔąöĀŞą ìóąüąĀĄ ÚÔ÷üêĈė ē çş ×Ĝą ûĄ ñ êŢ ê ąÚúć Ý ąÔąöóąüąĀĄ ÚÔ÷üçş ú õĐøăêĈėýĜ ą ×Ą à
þìĄÚýĊĀĒÝşÝėĊĀýĊėĀĒþşêöąíúŞąÔąöďÕşąýČŞèĜąĐþìŞÚêąÚúćÝąÔąöôĈďÔæäŢĀăēöíşąÚĐøăèşĀÚďèöĈõôèĄúĀăēöĐøă
ĀõŞąÚēöïČşďÕĈõìèĀíēçşÝĄçďÛìĐøăøċŞôøĉÔĒìďìĊĘĀþąþąÔþìĄÚýĊĀďøŞôìĈĘÞĉėÚēçşêĜąöČîďøŞôďîŦìďøŞôĒþàŞÔĖ×ÚēôŞìŞą
þõćíÛĄíÕĉĘìôąĀŞąìďêŞąÔĄíÔąöêĜąĒþşþìĄÚýĊĀÔĉėÚúćÝ ąÔąöďøŞôìĈĘďîŦìďøŞôďøĖÔÛćĚúĐèŞ×ċæóąñĐøăýąöăēôŞďøĖÔ
ďþôĊĀìöČîďøŞôďøõ
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Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

×ĜąĐìăìĜąÔąöďèöĈõôèşìÜíĄí
ÔĀÚíööæąëćÔąöēçşÔĜąþìç×ĜąĐìăìĜąÔąöďèöĈõôèşìÜíĄíēúşĒþşïČşďÕĈõìõĉçďîŦìĐìúêąÚĒìÔąöýŞÚ
èşì ÜíĄ íýĜ ą þöĄ í ÔąöèĈ ñć ô ñŢ ø Úúąöýąöôþąúć ê õąøĄ õ öąÝóĄ â ýÔøì×öĐøăÔĀÚíööæąëć Ô ąöýąôąöé
èöúÛýĀíèşìÜíĄíÔŞĀìÔąöèĈñćôñŢďñĊėĀĒþşúąöýąöôĈ×ċæóąñýąôąöéìĜąēîĒÝşĒìÔąöĀşąÚĀćÚēçş

úćëĈÔąöďèöĈõôèşìÜíĄí

1. èşìÜíĄíñćôñŢďîŦìóąüąēêõþöĊĀóąüąĀĄÚÔ÷üÔĖēçşĀÚ×ŢîöăÔĀíèŞąÚĕÕĀÚíê×úąôĒþşÛĄç
èąô×ĜąĐìăìĜąÔąöďèöĈõôèşìÜíĄíìĈĘÔąöĒÝşóąüąēêõĒþşõĉçþøĄ ÔÔąöĒÝş×ĜąûĄñêŢĐøăÝĊėĀíĄààĄèćèąôþøĄÔÕĀÚ
öąÝíĄæäćèõýéąì×úöþøĈÔďøĈėõÚÔąöďÕĈõìóąüąĀĄÚÔ÷üîìóąüąēêõđçõēôŞÛĜąďîŦìÔöæĈÛĜąďîŦìĒþşďÕĈõì
×ĜąûĄñêŢóąüąēêõèąôçşúõúÚďøĖíóąüąĀĄÚÔ÷üđçõ×ĜąĐöÔĒþşÕĉĘìèşìçşúõèĄúñćôñŢĒþàŞýŞúìĀĄÔüöĐøă×ĜąêĈė
ďþøĊĀêĄĘÚþôçĒþşñćôñŢçşúõèĄúñćôñŢďøĖÔõÔďúşìÝĊėĀďÜñąăêċÔ×ĜąĒþşÕĉĘìèşìçşúõèĄúñćôñŢĒþàŞ×ĜąûĄñêŢ×ĜąďçĈõúÔĄì
êĈė ď îŦ ì óąüąēêõĐøăèąôçş ú õóąüąĀĄ Ú Ô÷üþąÔîöąÔâĒìþøąõêĈė Ē þş Ē Ýş ×Ĝ ą ûĄ ñ êŢ ó ąüąēêõèąôçş ú õ
óąüąĀĄÚÔ÷üďÜñąă×öĄĘÚĐöÔ×öĄĘÚèŞĀēîĒÝşďÜñąă×ĜąûĄñêŢóąüąēêõďêŞąìĄĘìíêìćñìëŢýŞúìêĈėďîŦìóąüąĀĄÚÔ÷ü
×úöĒþşïČşďÝĈėõúÝąàçşąìóąüąĀĄÚÔ÷üèöúÛýĀí×úąôéČÔèşĀÚçşąìÔąöĒÝşóąüąÔŞĀì
2. ÔąöñćôñŢ ĒþşÛĄçñćôñŢçşúõđîöĐÔöôMicrosoft word đçõÛĄçþìşąÔöăçąüÕìąç A4 (8.5 x 11 ìćĘú 
èĄĘÚ×ŞąþìşąÔöăçąüýĜąþöĄíÔąöñćôñŢþŞąÚÛąÔÕĀíÔöăçąüçşąìíìĐøăøŞąÚçşąìøăìćĘúçşąìÞşąõĐøăÕúą
çşąìøăìćĘúÛĄç×ĀøĄôìŢďçĈõúĒýŞďøÕþìşąÔĜąÔĄíêċÔþìşą
3. öČîĐííèĄúĀĄÔüö ĒÝşèĄúĀĄÔüöĐííTH Niramit AS êĄĘÚóąüąēêõĐøăóąüąĀĄÚÔ÷ü Õìąç
èĄúĀĄÔüöêĄĘÚóąüąēêõĐøăóąüąĀĄÚÔ÷üĒÝşÕìąçèĄúĀĄÔüöĀõŞąÚďçĈõúÔĄìçĄÚìĈĘÝĊėĀďöĊėĀÚÕìąçpt.ÝĊėĀ
ïČşďÕĈõìĐøăþĄúÕşĀþøĄÔĒÝşèĄúĀĄÔüöÕìąçpt. èĄúþìąþĄúÕşĀöĀÚĒÝşèĄúĀĄÔüöÕìąçpt. èĄúþìąďìĊĘĀ×úąô
êċÔýŞúìĒÝşèĄúĀĄÔüöÕìąçpt.èĄúîÔèćďÝćÚĀööéþìşąĐöÔêĈėďîŦìÝĊėĀèĜąĐþìŞÚêąÚúćÝąÔąöÕĀÚïČşìćñìëŢĐøăêĈė
ĀõČŞĒÝşèĄúĀĄÔüöÕìąçpt. èĄúîÔèć
4. ÛĜąìúìþìşą ×úąôõąúÕĀÚíê×úąôēôŞ×úöďÔćì3 þìşąöúôèąöąÚöČîóąñĐøăďĀÔýąöĀşąÚĀćÚ
5. èąöąÚ öČîóąñ ĐïìóČôć ĐøăÔöąò ĒþşĐêöÔēúşĒìďìĊĘĀďöĊėĀÚđçõïČşďÕĈõì×ĄçďøĊĀÔďÜñąăêĈėÛĜąďîŦì
ďêŞąìĄĘì ďöĈõÚøĜąçĄíĒþşýĀç×øşĀÚÔĄíďìĊĘĀþąÝĊėĀèąöąÚĒþşĀõČŞçşąìíìÕĀÚèąöąÚýŞúìÝĊėĀöČîóąñĐïìóČôćĐøă
ÔöąòĒþşĀõČŞçşąìøŞąÚñöşĀôêĄĘÚ×ĜąĀëćíąõýĄĘìĕêĈėýėĀĊ ×úąôþôąõēçş×öíéşúì
. îöăďóêÕĀÚèşìÜíĄí
.1 íê×úąôúćÛĄõ (Research article) ďîŦìÔąöìĜąďýìĀïøÔąöúćÛĄõĀąÛďîŦìConcept
paperþöĊĀïøÚąìúćÛĄõêĈėýĜąďöĖÛýôíČöæŢĐøşúÞĉėÚïČşďÕĈõìēçşçĜąďìćìÔąöçşúõèĄúďĀÚ
.1.1 ýŞúìîöăÔĀíèĀìèşì
1 ÝĊėĀďöĊėĀÚ (Title) ×úöýĄĘìÔăêĄçöĄçĐýçÚďîŚąþôąõÕĀÚÔąöúćÛĄõ×úąôõąúēôŞ
×úöďÔćìèĄúĀĄÔüöĒþşďÕĈõìÝĊėĀóąüąēêõÔŞĀìĒèşôąďîŦìóąüąĀĄÚÔ÷üđçõóąüąĀĄÚÔ÷üĒÝşèĄúñćôñŢĒþàŞ
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ďÜñąăèĄúĐöÔõÔďúşìArticle ĐøăPreposition ĒÝşèĄúñćôñŢďøĖÔýŞúìÝĊėĀúćêõąûąýèöŢ (Scientific name) 
ĒþşñćôñŢçşúõèĄúďĀìēôŞèşĀÚÕĈçďýşìĒèşÔöæĈöăíċÝĊėĀýąôĄàÕĀÚýćėÚôĈÝĈúćèďîŦìóąüąēêõĒþşĒýŞÝĊėĀúćêõąûąýèöŢçşúõ
2 ÝĊėĀïČşìćñìëŢ (Authors and co-authors) öăíċďÜñąăÝĊėĀĐøăìąôýÔċøďèĖôêĄĘÚÝĊėĀ
óąüąēêõĐøăóąüąĀĄÚÔ÷üýĜąþöĄíóąüąĀĄÚÔ÷üĒÝşèĄúĀĄÔüöèĄúñćôñŢ ĒþàŞďÜñąăĀĄÔüöèĄúĐöÔÕĀÚÝĊėĀĐøă
ìąôýÔċøéşąôĈïČşúćÛĄõþøąõ×ìĒþşĒÝşþôąõďøÕĀşąÚĀćÚďÝćÚĀööéÔĜąÔĄíèąôøĜąçĄíñöşĀôöăíċÝėĊĀþìŞúõÚąìÕĀÚ
ïČşúćÛĄõĒìýŞúìøŞąÚÕĀÚþìşąĐöÔ ÔöæĈďîŦììĄÔûĉÔüąĒþşöăíċöăçĄíÔąöûĉÔüąýąÕąúćÝąĐøăýéąíĄìÔąöûĉÔüą
3)íê×ĄçõŞĀóąüąēêõĐøăóąüąĀĄÚÔ÷ü(Abstract ×úąôõąúēôŞďÔćìĀõŞąÚøă
×ĜąďîŦìÔąöõŞĀďìĊĘĀ×úąôÚąìúćÛĄõêĄĘÚďöĊėĀÚĒþşýĄĘìēçşďìĊĘĀþąýąöă×öíéşúìèąôďöĊėĀÚďèĖô×úöďÕĈõìĐííýĄĘì
èöÚîöăďçĖìöăíċďÜñąăýąöăýĜą×ĄàďêŞąìĄĘìđçõĒþşøĜąçĄííê×ĄçõŞĀóąüąēêõÕĉĘìÔŞĀìèąôçşúõíê×ĄçõŞĀ
óąüąĀĄÚÔ÷ü
4) ×ĜąýĜą×Ąà (Keywords ĒþşĒÝş×ĜąêĈėîöąÔâĀõČĒŞ ìďìĊĀĘ ďöĊėĀÚÞĉėÚďîŦì×ĜąêĈėíĀÔúćëĈÔąö
úćÛĄõîöăďçĖìêĈėúćÛĄõïøÔąöúćÛĄõýąÕąúćÝąêĈėêĜąúćÛĄõÔąöĒÝşîöăđõÝìŢþöĊĀýéąìêĈėêĈėêĜąúćÛĄõ×ĜąýĜą×ĄàĒþşďÕĈõì
êĄĘÚóąüąēêõĐøăóąüąĀĄÚÔ÷üĐèŞøăÝċçēôŞďÔćì×Ĝąđçõöăíċēúşêşąõíê×ĄçõŞĀÕĀÚĐèŞøăóąüą
.1.2 ďìĊĘ Ā þąĒìíê×úąôúć ÛĄõ ýąÕąúć ê õąûąýèöŢ ēçş Đ ÔŞ  ď×ôĈ  ÝĈ ú úć ê õąòŕ ýć Ô ýŢ
×æć è ûąýèöŢ  ×Āôñć ú ďèĀöŢ  úć ê õąûąýèöŢ ýċ Õ óąñďÔüèöûąýèöŢ  úć û úÔööôûąýèöŢ  ĐøăĀĊė ì ĕĒþş ôĈ
ĀÚ×ŢîöăÔĀíçĄÚìĈĘ
1) íêìĜ ą (Introduction öăíċ × úąôďîŦ ì ôąĐøă×úąôýĜ ą ×Ą à ÕĀÚÔąöêĜ ą úć ÛĄ õ
ďþèċïøÔąöêĜąúćÛĄõďĀÔýąöÚąìúćÛĄõêĈėďÔĈėõúÕşĀÚĐøăúĄèéċîöăýÚ×ŢÔąöúćÛĄõ
2) úćëĈçĜąďìćìÔąöúćÛĄõ (Materials and methods) öăíċÝėĊĀÝìćçîöăďóêÛĜąìúì
èøĀçêĄĘÚøĄÔüæăďÜñąăÕĀÚýćėÚêĈėìĜąôąûĉÔüąĀëćíąõúćëĈÔąöúćÛĄõĐïìÔąöêçøĀÚêąÚýéćèć úćëĈÔąöďÔĖí
öúíöúôÕşĀôČøÔąöúćď×öąăþŢêąÚýéćèćĐøăÔąöĐîøïøÔąöúćď×öąăþŢÕşĀôČø
3) ïøÔąöúćÛĄõ (Results) öąõÚąìïøÔąöúćÛĄõĒþşēçşĒÛ×úąôÝĄçďÛìĐøăèöÚîöăďçĖì
đçõõĉçĐìúêąÚèąôúĄèéċîöăýÚ×ŢÔąöúćÛĄõďîŦìþøĄÔ×úöĀëćíąõïøÔąöúćÛĄõçşúõ×ĜąíööõąõďîŦìþøĄÔéşąôĈèĄú
ĐîöêĈėûĉÔüąþöĊĀèĄúďøÕôąÔĒþşìĜąďýìĀďîŦìöČîóąñèąöąÚĐïìóČôćĐøăÔöąòĐêöÔĒìďìĊĘĀþąñöşĀôêĄĘÚ
ĀëćíąõïøÔąöúćÛĄõĒþşēçşýąöă×öíéşúìĀõŞąÚýĄĘìĕ
4) úć Û ąöæŢï øÔąöúć ÛĄ õ (Discussion ďîŦ ì ÔąöĐýçÚ×úąôďþĖì úŞ ąïøÔąöúć ÛĄ õ
ýĀç×øşĀÚþöĊĀĐèÔèŞąÚÛąÔúĄèéċîöăýÚ×ŢýôôèćãąìÔąöúćÛĄõêĈėèĄĘÚēúşþöĊĀïøÚąìúćÛĄõêĈėôĈïČşöąõÚąìēúşÔŞĀì
ĀõŞąÚēöďîŦìďñöąăďþèċïøĒçôĈþøĄÔãąìêąÚê÷üáĈþöĊĀïøÚąìúćÛĄõĀăēöýìĄíýìċì
5) ÕşĀďýìĀĐìăďîŦìÔąöĒþşÔąöďýìĀĐìăÔąöìĜąïøÔąöúćÛĄõēîĒÝşîöăđõÝìŢĐøă
îöăďçĖìêĈėďîŦìĐìúêąÚÔąöêĜąúćÛĄõèŞĀēî
) ďĀÔýąöĀşąÚĀćÚ(References ĒþşöăíċďÜñąăêĈėēçşìĜąôąĀşąÚĀćÚĒìíê×úąôúćÛĄõ
ĀõŞąÚ×öíéşúìđçõĒÝşöăííÔąöĀşąÚĀćÚĐííAPA citation style
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.1.3 ďìĊĘ Ā þąĒìíê×úąôúć ÛĄ õ ýąÕąôìċ ü õûąýèöŢ Đ øăýĄ Ú ×ôûąýèöŢ ēçş Đ ÔŞ
óąüąûąýèöŢýĄÚ×ôûąýèöŢöĄãîöăûąýìûąýèöŢìćèćûąýèöŢ×öċûąýèöŢñąæćÝõûąýèöŢíĄàÝĈĐøăĀĊėìĕĒþş
ôĈĀÚ×ŢîöăÔĀíçĄÚìĈĘ
1) íêìĜą/×úąôďîŦìôąĐøă×úąôýĜą×ĄàÕĀÚîŤàþą(Introduction ĀëćíąõéĉÚ
óČôćþøĄÚ×úąôďîŦìôąĐøă×úąôýĜą×ĄàÕĀÚîŤàþąÔąöúćÛĄõöúôêĄĘÚďĀÔýąöÚąìúćÛĄõêĈėďÔĈėõúÕşĀÚĐøăďþèċïøÕĀÚ
ÔąöêĜąúćÛĄõ
2) úĄèéċîöăýÚ×ŢÔąöúćÛĄõ (Objectives) ďîŦì×úąôďöĈõÚďÜñąăîöăďçĖìýĜą×ĄàÕĀÚ
úĄèéċîöăýÚ×ŢÔąöúćÛĄõêĈė×öĀí×øċôĐìúêąÚÔąöêĜąúćÛĄõêĄĘÚþôç
3) ýôôèćãąìÔąöúćÛĄõ (Hypothesis ďîŦì×úąôďöĈõÚýôôèćãąìďÝćÚñööæìą
þöĊĀöăíċ×úąôýĄôñĄìëŢÕĀÚèĄúĐîöêĈėûÔĉ üą
4) ÕĀíďÕèÔąöúćÛĄõ (Scope ÔĜąþìçÔöĀí×úąô×ćçÔąöúćÛĄõďîŦìÔöĀíêĈėďîŦì
ĐìúêąÚÔąöêĜąúćÛĄõçşąìďìĊĘĀþąýąöăîöăÝąÔöĐøăÔøċŞôèĄúĀõŞąÚþøĄÔďÔæäŢÔąöÔĜąþìçÛĜąìúìèĄúĀõŞąÚÔąö
ýċŞôèĄúĀõŞąÚèĄúĐîöĐøă×úąôýĄôñĄìëŢÕĀÚèĄúĐîöñĊìĘ êĈėĐøăöăõăďúøąÔąöêĜąúćÛĄõ
5) úćëĈçĜąďìćìÔąöúćÛĄõ (Research methodology öăíċĐïìÔąöúćÛĄõďÝŞìÔąöýĜąöúÛ
ÔąöûĉÔüąďĀÔýąöÔąöêçøĀÚĐøăĀĊėìĕ
) ď×öĊėĀÚôĊĀÔąöúćÛĄõÝìćçÕĀÚď×öĊėĀÚôĊĀúćëĈýöşąÚÔąöêçøĀÚĒÝşĐøăÔąöîöĄíîöċÚ
ď×öĊėĀÚôĊĀÔąöúćÛĄõ
) ÔąöďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøúćëĈÔąöďÔĖíöúíöúôÕşĀôČøĐøăöăõăďúøąÔąööúíöúô
ÕşĀôČø
) Ôąöúćď×öąăþŢÕşĀôČøýéćèćêĈėĒÝşĒìÔąöúćď×öąăþŢÕşĀôČø
9) ïøÔąöúć ÛĄ õ öąõÚąìïøÔąöúć ÛĄ õ ďÜñąăĒÛ×úąôýĜ ą ×Ą à ÝĄ ç ďÛìĐøăèöÚ
îöăďçĖ ì ÛąÔïøÔąöúć ď×öąăþŢ þ öĊ Ā ýĄ Ú ď×öąăþŢ Ē ìÔąöúć ÛĄ õ đçõõĉ ç ĐìúêąÚèąôúĄ è éċ î öăýÚ×Ţ Ô ąöúć ÛĄ õ
×úöĀëćíąõïøÔąöúćÛĄõçşúõ×ĜąíööõąõďîŦìþøĄÔéşąôĈèĄúĐîöêĈėûĉÔüąþöĊĀèĄúďøÕôąÔĒþşìĜąďýìĀďîŦìöČîóąñ
èąöąÚĐïìóČôćĐøăÔöąòĐêöÔĒìďìĊĘĀþąñöşĀôêĄĘÚĀëćíąõïøÔąöúćÛĄõĒþşēçşýąöă×öíéşúìĀõŞąÚýĄĘìĕ
1) ÔąöĀóćîöąõïøÔąöúćÛĄõ ďîŦìÔąöĐýçÚ×úąôďþĖìúŞąïøÔąöúćÛĄõýĀç×øşĀÚ
þöĊĀĐèÔèŞąÚÛąÔúĄè éċîöăýÚ×ŢýôôèćãąìÔąöúćÛĄõêĈė èĄĘÚēúşþöĊ ĀïøÚąìúćÛĄõêĈėôĈïČşöąõÚąìēúşÔŞĀìĀõŞąÚēö
ďîŦìďñöąăďþèċïøĒçôĈþøĄÔãąìêąÚê÷üâĈþöĊĀïøÔąöúćÛĄõĀăēöýìĄíýìċì
11) ÕşĀďýìĀĐìăìĜąďýìĀïøÔąöúćÛĄõêĈėďçŞìÝĄçýô×úöìĜąēîĒÝşîöăđõÝìŢĀõŞąÚēö
ĐøăĐìúêąÚÔąöêĜąúćÛĄõèŞĀēî
12) ďĀÔýąöĀşąÚĀćÚ(References ĒþşöăíċďÜñąăêĈėēçşìĜąôąĀşąÚĀćÚĒìíê×úąôúćÛĄõ
ĀõŞąÚ×öíéşúìđçõĒÝşöăííÔąöĀşąÚĀćÚĐííAPA citation style
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.2 íê×úąôêąÚúćÝąÔąö (Review article) ďîŦìíê×úąôêĈėïČşďÕĈõìēçşďöĈõíďöĈõÚđçõûĉÔüą
×ş ì ×úş ą ÛąÔďĀÔýąöÚąìĐîøĐøăïøÚąìÛąÔîöăýíÔąöæŢ Õ ĀÚïČş ď ÕĈ õ ìþöĊ Ā éŞ ą õêĀçÛąÔïČş ĀėĊ ì
ôĈúĄèéċîöăýÚ×ŢďñĊėĀďïõĐñöŞ×úąôöČşĀÚ×Ţ×úąôöČşÔąöďýìĀ×úąô×ćçďþĖìêĈėôĈ×ċæ×ŞąĐøăďîŦìîöăđõÝìŢêąÚ
úćÝąÔąöÕĀÚýąÕąèŞąÚĕ
.2.1 ýŞúìîöăÔĀíèĀìèşì
1) ÝĊėĀďöĊėĀÚ (Title) ×úöýĄĘìÔăêĄçöĄçĐýçÚďîŚąþôąõÕĀÚÔąöúćÛĄõ×úąôõąúēôŞ
×úöďÔćìèĄúĀĄÔüöĒþşďÕĈõìÝĊėĀóąüąēêõÔŞĀìĒèşôąďîŦìóąüąĀĄÚÔ÷üđçõóąüąĀĄÚÔ÷üĒÝşèĄúñćôñŢĒþàŞ
ďÜñąăèĄúĐöÔõÔďúşìArticle ĐøăPreposition ĒÝşèĄúñćôñŢďøĖÔýŞúìÝĊėĀúćêõąûąýèöŢ (Scientific name) 
ĒþşñćôñŢçşúõèĄúďĀìēôŞèşĀÚÕĈçďýşìĒèşÔöæĈöăíċÝĊėĀýąôĄàÕĀÚýćėÚôĈÝĈúćèďîŦìóąüąēêõĒþşĒýŞÝĊėĀúćêõąûąýèöŢçşúõ
 2) ÝĊėĀïČşďÕĈõì (Authors and Co-authors) öăíċďÜñąăÝĊėĀĐøăìąôýÔċøďèĖôêĄĘÚÝĊėĀ
óąüąēêõĐøăóąüąĀĄÚÔ÷üýĜąþöĄíóąüąĀĄÚÔ÷üĒÝşèĄúĀĄÔüöèĄúñćôñŢĒþàŞďÜñąăĀĄÔüöèĄúĐöÔÕĀÚÝĊėĀĐøă
ìąôýÔċøéşąôĈïČşúćÛĄõþøąõ×ìĒþşĒÝşþôąõďøÕĀşąÚĀćÚďÝćÚĀööéÔĜąÔĄíèąôøĜąçĄíñöşĀôöăíċÝėĊĀþìŞúõÚąìÕĀÚ
ïČşúćÛĄõĒìýŞúìøŞąÚÕĀÚþìşąĐöÔ ÔöæĈďîŦììĄÔûĉÔüąĒþşöăíċöăçĄíÔąöûĉÔüąýąÕąúćÝąĐøăýéąíĄìÔąöûĉÔüą
3)ýąöăýĄÚďÕî (Summary) ďîŦìÔąöõŞĀďìĊĘĀ×úąôÚąìúćÛĄõêĄĘÚďöĊėĀÚĒþşýĄĘìēçşďìĊĘĀþą
ýąöă×öíéşúìèąôďöĊėĀÚďèĖôĒþşďÕĈõìêĄĘÚóąüąēêõĐøăóąüąĀĄÚÔ÷üđçõ×úąôõąúēôŞďÔćìĀõŞąÚøă×Ĝą
4) ×ĜąýĜą×Ąà (Keywords ĒþşĒÝş×ĜąêĈėîöąÔâĀõČĒŞ ìďìĊĀĘ ďöĊėĀÚÞĉėÚďîŦì×ĜąêĈėíĀÔúćëĈÔąö
ýćėÚêĈėûĉÔüąïøÔąöûĉÔüąýąÕąÔąöĒÝşîöăđõÝìŢþöĊĀýéąìêĈėêĈėêĜąúćÛĄõ×ĜąýĜą×ĄàĒþşďÕĈõìêĄĘÚóąüąēêõĐøă
óąüąĀĄÚÔ÷üĐèŞøăÝċçēôŞďÔćì×Ĝą
.2.2 ďìĊĘĀþąĒìíê×úąôúćÝąÔąöôĈĀÚ×ŢîöăÔĀíçĄÚìĈĘ
1) íêìĜą (Introduction)ÔøŞąúéĉÚ×úąôìŞąýìĒÛÕĀÚďöĊėĀÚêĈėìĜąďýìĀÔŞĀìďÕşąýČŞďìĊĘĀþą
2) ďìĊĘĀ×úąô (Content) ×úöìĜąďýìĀñĄåìąÔąöÕĀÚďöĊėĀÚēçşĀõŞąÚìŞąýìĒÛĐøă
ďìĊĀĘ ďöĊėĀÚìĄìĘ ďîŦìďìĊĘĀþąĒþôŞďþôąăýôÔĄíýóąñîŤÛÛċíĄì
3) ýöċî (Conclusion) ďîŦìÔąöõŞĀďÜñąăÕşĀôČøÛąÔďìĊĘĀ×úąôĒþşýĄĘìēçşďìĊĘĀþąýąöă
ÕĀÚďìĊĘĀ×úąô×öíéşúì
4) ďĀÔýąöĀşąÚĀćÚ (References) ĒþşöăíċďÜñąăďĀÔýąöêĈėïČşìćñìëŢēçşìĜąôąĀşąÚĀćÚ
Ēìíê×úąôúćÝąÔąöĀõŞąÚ×öíéşúìđçõĒÝşöăííÔąöĀşąÚĀćÚAPA citation style çČöąõøăďĀĈõçĐøăèĄúĀõŞąÚĒì
ďìĊĘĀ×úąôĐøăÔąöĀşąÚĀćÚêşąõďøŞôĐøăçČöąõøăďĀĈõçďñćėôďèćôēçşêĈėďúĖíēÞèŢhttp://rdi.snru.ac.th
. ÔąöĀşąÚĀćÚĒìďìĊĘĀ×úąô
ÔąöĀşąÚĀćÚĒìďìĊĘĀ×úąôďîŦìÔąööăíċĐþøŞÚêĈėôąÕĀÚÕşĀôČøĒìďìĊĘĀ×úąôĒþşĒÝşúćëĈÔąöĀşąÚĀćÚĐíí
ìąô-îŖ(Author date in text citation) đçõöăíċÝėĊĀïČşĐèŞÚîŖêĈėñćôñŢĐøăþìşąêĈėĀşąÚĀćÚďĀÔýąöēúşÕşąÚþìşąþöĊĀ
ÕşąÚþøĄÚÕşĀ×úąôêĈėèşĀÚÔąöĀşąÚĀćÚďñĊėĀíĀÔĐþøŞÚêĈėôąÕĀÚÕşĀ×úąôìĄĘìçĄÚìĈĘ
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.1 ÔąöĀşąÚĀćÚÝĊėĀíċ××ø ×ìēêõĒþşøÚÝĊėĀèĄúĐøăìąôýÔċøýŞúìÝąúèŞąÚîöăďêûĒþşøÚďÜñąăÝĊėĀýÔċø
èĄúĀõŞąÚÔąöĀşąÚĀćÚ
ïČşĐèŞÚ 1 ×ì
(ýôÝąõþôąõîĀÚ. 2550 : 10)
(Maipong. 2007 : 10)
ïČşĐèŞÚ 2 ×ì
(ýċÝąÛĄìêìŢďĀôĐøăýċöąÚ×ŢÛĄìêìŢďĀô 2545 : 66)
(Chanaim and Chanaim. 2002 : 66)
ïČşĐèŞÚ 3 ×ì ĒþşĒýŞÝėĀĊ êċÔ×ì
(ýċÛöćèďñĈõöÝĀí,ýąõĒÛĀćìêöĄôñööõŢĐøăýąõĒÛýċúööæëąçą. 2548 : 5)
(Pianchoop, Intranphan and Suwanthada. 2005 : 5)
ïČşĐèŞÚ ôąÔÔúŞą 3 ×ì ĒþşĒýŞÝĊėĀďÜñąă×ìĐöÔèąôçşúõĐøă×æă
(ýċúÔćÛûöĈîŤçéąĐøă×æă 2550 : 145)
(Sripathar. et al. 2007 : 145)
.2 ÝĊėĀìćèćíċ××ø þìŞúõÚąì ĀÚ×ŢÔö êĈėêĜąďĀÔýąöĒþşöăíċÝĊėĀþìŞúõÚąìèąôêĈėîöąÔâ
èĄúĀõŞąÚÔąöĀşąÚĀćÚ
(ýéąíĄìýćėÚĐúçøşĀôēêõ 2549 : íê×ĄçõŞĀ)
(Thai Environment Institute. 2006 : abstract)
.3 ďĀÔýąöĀşąÚĀćÚ (References) ďîŦìÔąöĀşąÚĀćÚýŞúìêşąõďøŞôđçõöúíöúôöąõÔąöďĀÔýąö
êĄĘÚþôçêĈėïČşďÕĈõìēçşĒÝşĀşąÚĀćÚĒìďìĊĘĀ×úąôñöşĀôÛĄçďöĈõÚďĀÔýąöèąôøĜąçĄíĀĄÔüöèąôøĜąçĄíĀĄÔüöÕĀÚïČşĐèŞÚ
ĐøăĒþşĒÝşÔąöĀşąÚĀćÚĐííAPA (American psychological association citation style) çĄÚìĈĘ
þìĄÚýĊĀ (Book)
ÝĊėĀïČşĐèŞÚ îŖêĈėñôć ñŢ  ÝĊėĀþìĄÚýĊĀ×öĄÚĘ êĈėñćôñŢýéąìêĈėñćôñŢ : ýĜąìĄÔñćôñŢ
íê×úąôÛąÔĀÚ×ŢÔöþöĊĀþìŞúõÚąì
ÝĊėĀĀÚ×ŢÔöþìŞúõÚąì. (îŖêĈėñćôñŢ ÝĊėĀďöĊėĀÚ. ýéąìêĈėñćôñŢ
úćêõąìćñìëŢ
ÝĊėĀïČşĐèŞÚ ñû ÝĊėĀďöĊėĀÚ úćêõąìćñìëŢþöĊĀîöćààąìćñìëŢôþąúćêõąøĄõ ĀĄçýĜąďìą 
íê×úąôÛąÔþìĄÚýĊĀêĈėôĈïČşďÕĈõìďÜñąăíê (Book article or chapter)
ÝĊėĀïČşďÕĈõìíê×úąô(îŖêĈėñćôñŢ). ÝĊėĀíê×úąô/íê/èĀìĒìÝĊėĀíööæąëćÔąö, ÝĊėĀþìĄÚýĊĀ
(þìşą). ýéąìêĈėñćôñŢ: ýĜąìĄÔñćôñŢ
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íê×úąôÛąÔúąöýąöþöĊĀìćèõýąö (Journal or magazine article)
ÝĊėĀïČşďÕĈõìíê×úąô(îŖêĈėñćôñŢ). ÝĊėĀíê×úąôÝĊėĀúąöýąö. îŖêĈė(ÜíĄíêĈ)ė , þìşą



íê×úąôÛąÔþìĄÚýĊĀñćôñŢ (Newspaper article)
ÝĊėĀ ïČş ď ÕĈ õ ìíê×úąô(îŖ êĈė ñć ô ñŢ /ç/ú)ÝĊėĀ íê×úąôÝĊė Ā þìĄ Ú ýĊ Ā ñć ô ñŢ ,þìş ą Þĉė Ú îöąÔâ
íê×úąô



íê×úąôÛąÔãąìÕşĀôČøĀćìďèĀöŢďìĖè (Article from an internet database)
ÝĊėĀïČşďÕĈõìíê×úąô(îŖêĈėďïõĐñöŞ). ÝĊėĀíê×úąôÝĊėĀúąöýąö,îŖêĈė, ÜíĄíêĈėúĄìêĈėêĜąÔąö

ýĊí×şìÛąÔĐþøŞÚÕşĀôČø/ýąöìćďêû
íê×úąôÛąÔýąöąìċÔöô ( Encyclopedia article)
ÝĊėĀïČşďÕĈõìíê×úąô (îŖêĈėñćôñŢ)ÝĊėĀíê×úąôĒìýąöąìċÔöô(ďøŞôêĈė,þìşą). ýéąìêĈėñćôñŢ
: ýĜąìĄÔñćôñŢ
ďĀÔýąöÛąÔãąìÕşĀôČø CD-ROM (CD-Document)
ÝĊėĀïČşďÕĈõìíê×úąô (îŖêĈėñćôñŢ)ÝĊėĀíê×úąô : ÝĊėĀþìĄÚýĊĀ. (ÛąÔĐþøŞÚÕşĀôČøďøÕêĈ)ė

188

ďúĖíēÞèŢ (Website)
ÝĊėĀïČşĐèŞÚ(îŖêĈėďïõĐñöŞýąöìćďêûíìĀćìďèĀöŢďìĖè).ÝĊėĀďöĊėĀÚþöĊĀÝĊėĀíê×úąô,úĄìêĈėêĜąÔąö

ýĊí×şìÛąÔURL
. ÔąöýŞÚèşìÜíĄíĒþşìĜąýŞÚèşìÜíĄíêĈėñćôñŢþìşąďçĈõúÝċçĐøăíĄìêĉÔøÚĒìĐïŞìÞĈçĈÝċçñöşĀô
öăíċÝĊėĀíê×úąôĐøăïČşìćñìëŢēúşíìĐïŞìÞĈççĈ şúõđçõìĜąýŞÚçşúõèĄúďĀÚþöĊĀêąÚēîöüæĈõŢêĈė
ÔĀÚíööæąëćÔąöúąöýąöôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâýÔøì×ö
ýéąíĄìúćÛĄõĐøăñĄåìąôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâýÔøì×ö
ĀĜąďóĀďôĊĀÚÛĄÚþúĄçýÔøì×ö
đêöûĄñêŢĐøăđêöýąö-
9. øćÕýćêëćěèşìÜíĄíêĈėēçşöĄíÔąöèĈñćôñŢďïõĐñöŞĒìúąöýąöôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâýÔøì×öéĊĀďîŦì
ÔööôýćêëćěÕĀÚôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâýÔøì×öþşąôìĜąÕşĀ×úąôêĄĘÚþôçþöĊĀíąÚýŞúìēîèĈñćôñŢÞĘĜąďúşìĐèŞúŞąÛă
ēçşöĄíĀìċàąèÛąÔôþąúćêõąøĄõďîŦìøąõøĄÔüæŢĀĄÔüö
1. ×úąôöĄíïćçÝĀíďìĊĘĀþąèşìÜíĄíêĈėîöąÔâĒìúąöýąöďîŦì×úąôöĄíïćçÝĀíÕĀÚïČşďÕĈõìêĄĘÚìĈĘēôŞ
öúô×úąôïćçñøąçĀĄìďÔćçÛąÔďê×ìć×ÔąöñćôñŢ
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ïČşêöÚ×ċæúċåć (Peer Review) îöăÛĜąúąöýąöôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâýÔøì×ö
ûąýèöąÛąöõŢçöîöăìĀôÛĄìêöđæêĄõ
ûąýèöąÛąöõŢçöñÛìŢûöĈíċàøĊĀ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöçċüáĈđõďþøą
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöúćêõąĀôöÔćÛíĜąöċÚ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöñöêćñõŢĀċçôûćøîŝ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöÔ÷èèćÔąĐýìđóÝìŢ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöýô×ćçýöşĀõìĘĜą
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöûċóÝĄõýćÚþŢõăíċûõŢ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöóČôćûĄÔçćěĀćìêììêŢ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöûćöćāąôýċđñëćě
öĀÚûąýèöąÛąöõŢçöûċóÔöóČŞďÔćç
öĀÚûąýèöąÛąöõŢĀóćààąöČîÚąô
öĀÚûąýèöąÛąöõŢìćúĄåďýìąăďôĊĀÚ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢíąĜ ďñĖàďÕĈõúþúąì
öĀÚûąýèöąÛąöõŢďêćçûĄÔçćě×ĜąďþôĖÚ
öĀÚûąýèöąÛąöõŢöĄèìą ĀĄèèîŤàđà
öĀÚûąýèöąÛąöõŢďêĈõôÛĄìêöŢñąìćÝõŢïøćìēÝõ
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöýċÔćÛñøîöăéô
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöûćöćøĄÔüæŢďÛćôÛćèèŢñöÝĄõ
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöúćďÝĈõöúöñċêëñö
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöÔöćÝýôÔĄìëą
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöÜĄãúĈæŢ ýćêëćěûćöĀööé
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöýċóąúööæúÚûŢ×ĜąÛĄìêöŢ
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöýċďêñÔąöċæõŢøĄàÛÔö
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöúćÛćèöąúÚûŢĀìċýêć ëćě
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçöĀöúööæìćėôèøċÚ
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢîöĈÝąëööôúćìêö
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢìĄìêćõąïćúÚąô
ïČşÝŞúõûąýèöąÛąöõŢçö.úĄøøó ďþôúÚüŢ
çöìćèćôæĈÔąàÛìŢ
çöéúćøúçĈíċöĈÔċø
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ôþąúćêõąøĄõýċđÕêĄõëööôąëćöąÝ
ôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâĀċçöëąìĈ
ôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâĀċçöëąìĈ
ôþąúćêõąøĄõôþąýąö×ąô
ôþąúćêõąøĄõìďöûúö
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üćøÿćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÖúîÙø

çöĀôööĄèìŢñĄìëŢÚąô
çöíċàďêĈõôďøćûûċóúćêõŢìóą
çö.îöĈçąďíĖà×ąö
çö.ďñĖàûöĈÔĀÚýĄô÷êëćě
çö.Āìċýćêëćěìąôđõëą
çö.×ĜąýćÚþŢ ììďøąñø

ôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâĀċíøöąÝëąìĈ
ôþąúćêõąøĄõĀċíøöąÝëąìĈ
ôþąúćêõąøĄõöąÝóĄâýÚÕøą
ÔöôĀìąôĄõêĈė3 ÛĄÚþúĄçÝøíċöĈ
ýĜąìĄÔÚąìďÕèñĊĘìêĈėÔąöûĉÔüąýÔøì×öďÕè1
ôþąúćêõąøĄõÕĀìĐÔŞì
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