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บทบรรณาธิการ

 แมวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะไดรับการบรรจุเขาในฐานขอมูลอางอิงวารสารไทย (TCI)       

มาตั้งแต พ.ศ. 2555 และมีผูสนใจสงบทความเขามาใหพิจารณาตีพิมพเปน็จำานวนมาก แตกองบรรณาธิการ

ก็จะยังพัฒนาวารสารตอไปเพื่อยกระดับใหมีคุณภาพและนำาวารสารเขาสู ACI (Asian Citation Index)

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำาเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

ประกอบดวยบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณหนังสือ ที่ยังคงสาระและประโยชนอยาง

เต็มท่ีดังสาระโดยยอตอไปน้ี

 บทความวิจัยมี 13 บทความ สามารถแบงเนื้อหาไดเป็น 5 กลุม ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนา,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ

บทความวิจัยท่ีนาสนใจ เชน กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เป็นงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนของนักเรียนโดยใชรูปแบบการสอนหรือเทคนิควิธีตาง ๆ  เชน การใชรางวัลในการเสริมแรงทางบวก,

การใชชุดสื่อประสมเปรียบเทียบกับการสอนแบบ SQ4R หรือการใชบทเรียนบนเว็บรวมกับการเรียนรูแบบ

TGT เปรียบเทียบกับแบบ STAD เป็นตน กลุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐเพื่อการแกไขปัญหาในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผล

แบบสอบถามโดยใชภาษา VBA ซึ่งทำาใหสามารถป้อนขอมูลไดงายสะดวก และลดเวลาในการทำางานลง

ผลการวิเคราะหที่ไดจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม

SPSS ทำาใหสามารถใชทดแทนโปรแกรม SPSS ได นอกจากบทความวิจัยแลวยังมีบทความวิชาการ

ที่นาสนใจเรื่องสมรรถนะสำาคัญของผูบริหารมืออาชีพ

 บทความตาง ๆ ดังกลาวขางตน นาจะทำาใหผูอานเกิดมุมมองที่เป็นประโยชนและสามารถนำาไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  ในฐานะบรรณาธิการ ขอขอบคุณเจาของบทความทุกทานและขอบคุณ 

เป็นพิเศษสำาหรับผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความที่ทำาใหบทความทุกเรื่องมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 บรรณาธิการ



Editoral

 Although Sakon Nakhon Rajabhat University Journal has gained a place in the database of Thai-

Journal Citation Index Centre (TCI) since 2012 and has been receiving numerous submissions from many 

enthusiastic authors, the Editorial Board still continually strives to improve and enhance the quality of the 

journal to win the Asian Citation Index’s (ACI) acceptance.

 In Sakon Nakhon Rajabhat University Journal Volume 6 No.12 July-December 2014, our     

selected academic articles, research articles and review articles still remain abundant with knowledgeable 

academic assets, which will be briefly presented in the following paragraph.

 This issue consists of 13 research articles. These articles can be subsequently classified into 5 

groups, namely Development Strategy, Industrial Technology, Information Technology, Education and 

Management Science/Business Administration. Interesting research articles in the Education are research 

works about the development of students’ academic achievement by employing specific teaching 

strategies or techniques, such as the use of a reward as positive reinforcement, the application of 

the multimedia package versus the SQ4R learning approach, or the use of web-based instruction 

cooperated with TGT-based instruction versus STAD-based instruction. For Industrial Technology field, 

featured research works in the development of innovation or invention to address several problems. 

One of the works from this field is the development of questionnaire analysis programme that employs 

VBA language in its operation, which results in the ease of data filling, time reduction, and the results 

from this newly developed programme is in coherence with the results gained from SPSS programme. 

Therefore, it is safe to say that this new programme has the ability to replace SPSS. In addition to 

the research articles, this issue boasts an intriguing academic article “Significant Competencies of          

Professional Administrators” among its contents.

 These aforementioned articles should provide readers with beneficial perspectives to adapt 

with operational work. As an editor, I would like to express my gratitude to every author and especially 

to every peer reviewer who adds a touch of completeness to every article.

 Editor
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับ

การจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้  

แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

A Strategy for Enhancing Officers’ Performance Efficiency of 

Collecting Service Fees Money in the Agriculture and Forest 

Division,Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic 

 

ไชยะวงค์ พงษ์สทิธ์ิเจริญ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  การุณยล์ัญจกร 2  
 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยครั้งนีม้จีุดมุง่หมายเพือ่ 1)ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ

เงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 2) สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) 

ศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าท่ีแผนกกสิกรรมและป่าไม ้

แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังการใช้ยุทธศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วย บุคลากรระดับหัวหน้าและเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้

แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวนท้ังสิน้ 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย

ได้แก่ แบบสอบถามความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการหลังการใช้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.50 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 พร้อมท้ังคู่มือ

ขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ วิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สถิติท่ีใช้ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิัยพบวา่  

  1. สภาพปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเงินรายรับค่าบริการ

ของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต คือการปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าท่ีไมถู่กต้องตามระเบียบ 

ซึ่งมผีลท าให้การบัญชีและการเงินไมเ่ป็นระบบท่ีถูกต้อง และไมเ่ป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรมยีุทธศาสตร์การ

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเกบ็เงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้

แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏบัิติการ (Workshop) ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน

รายรับค่าบริการของแผนกกสกิรรมและป่าไม ้2) การจัดท าคู่มอืขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของ

แผนกกสิกรรมและป่าไมแ้ขวงสะหวันนะเขต 3) การควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกร

รมและป่าไมใ้ห้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง 4) การเชิญวทิยากรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเชี่ยวชาญมา

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค าสั่งและระเบียบใหม ่ๆ ในด้านการเงินการบัญชี 5) การส่งเสริมและสนับสนุนการ

เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏบัิติการ การประชุมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีเป็น

รายบุคคล 6) การจัดหาหนังสือ คู่มือ วารสาร ต าราและเอกสารท่ีเป็นประโยชน์กับงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเงินการบัญชีให้กับเจ้าหน้าท่ีได้อ่านในห้องอ่านหนังสือ 

3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพฒันา ระดับความเข้าใจในบทบาทการปฏบัิติงานในหน้าท่ีต่อการ

จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้อยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์, การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน, การจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ 
 

Abstract 

 The objectives of this study were: 1) to investigate a problem state of officers’ performance 

concerning collection of service fees money for the Agriculture and Forest Division, Savannakhet 

province, Lao People’s Democratic Republic (LPDR), 2) to create a strategy for enhancing performance 

efficiency of officers regarding collection of service fees money in the Agriculture and Forest Division, 

Savannakhet Province, LPDR, and 3) to examine officers’ knowledge and understanding about their role 

in collecting service fees money for the Agriculture and Forest Division, Savannakhet province, LPDR 

after implementation of the strategy. 

 The sample comprised personnel at the head-level and officers who were responsible for the 

service fees money in the Agriculture and Forest Division, Savannakhet province, LPDR, totaling 20 

people.  The instrument used in this study were a questionnaire asking understanding about the role in 

collecting service fees money for the Agriculture and Forest Division, Savannakhet province, LPDR 

whose discrimination power values ranged between 0.20 and 0.50 and reliability value was 0.91 and a 

manual of the process in collecting service fees money for the Agriculture and Forest Division. The 

analysis of data was divided into qualitative and quantitative analyses.  Statistics used were mean and 

standard deviation. 
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 The findings were as follows: 

 1. From investigation of problem states, it was found that officers who were responsible for 

service fees money of the Agriculture and Forest Division, Savannakhet province performed the job 

according to their role not correctly due to the regulations. That resulted in an incorrect accounting and 

money system which was not updated. So, a strategy for enhancing officers’ performance efficiency of 

collecting service fees money in the Agriculture and Forest Division, Savannakhet province, LPDR, 

should be available. 

2. The strategy as mentioned above comprised: 1) holding a workshop among officers whose 

job performance was responsible for collecting service fees money in the Agriculture and Forest Division, 

2) producing a manual of the process in collecting service fees money for the Agriculture and Forest 

Division, 3) controlling the collection of service fees money in the Agriculture and Forest Division to be in 

compliance with the regulations correctly, 4) inviting specialists from other work units to transmit 

knowledge about new orders and regulations concerning money and accounting,  5) promoting and 

supporting provision of training, workshop and seminar on money and accounting to individuals, and 6) 

providing books, manuals, journals, textbooks and documents useful to the job concerning money and 

accounting to officers for study in the reading room. 

3. After implementation of the development strategy, the level of understanding about the role 

in performing the job of collecting service fees money for the Agriculture and Forest Division was at the 

high level. 
 

Keywords : Strategy, Enhancing performance efficiency, Collecting service fees money 
 

บทน า 

 การบริหารจัดการขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรอันเป็น

ปัจจัยทางด้านการบริหาร 4 ประการ (4m) ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และวธีิการ

ปฏบัิติงาน (method) ในบรรดาทรัพยากรเหล่านี ้ทรัพยากรมนุษย์ หรือคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่สูงสุดและมี

ประโยชน์มากท่ีสุด เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตและเป็นทรัพยากรท่ีน าทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่หน่วยงาน (ส านักวจิัยและพัฒนาระบบงานบุคคลส านักงาน ก.พ.. 2548) 

 แขวงสะหวันนะเขต ใช้รูปแบบการปกครองแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีด าเนิน

กิจการในแขวงในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดการบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยแบ่ง

ออกเป็นส านักงานแผนการระดับแขวงและจดัองค์กรตามหลักการบริหาร โดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็นฟันเฟืองส าคัญ

ในการบริหาร เพื่อน ารายได้ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบและนโยบายมาประยุกต์ใชเ้พื่อการพัฒนาและการบริหาร

องค์กรให้เจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงและประโยชน์สุขแก่ประชาชนและบ้านเมอืง  
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  แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของการพัฒนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2011 ถึงปี ค.ศ. 2020 ท าให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาและตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับท่ี 7 ระหว่างปี ค.ศ. 2011 ถึงปี ค.ศ. 2015 สิ่งท่ีจะท าก็คือ ต้องใช้

ยุทธศาสตร์หลาย ๆ ด้านในการพัฒนาประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการ

ผลิตให้เข้มแข็ง สร้างเงื่อนไขท่ีจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความ

ทุกข์ยากโดยมุง่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความสงบปลอดภัยในสังคม พร้อมท้ังเพิ่มความร่วมมอืกับประเทศใกล้เคียงและ

ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรสากลอ่ืน ๆ  

 การพัฒนาองค์กรมจีุดมุง่หมายเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี โดยมเีป้าหมายท่ี

การบริหารจัดการแนวใหมต่ามหลักธรรมาภบิาล การให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนด้วยการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ท้ังในด้านการใช้งบประมาณและวิธีการจัดการ

ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยควบคู่ไปกับ

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรท้ังในดา้นความสามารถ ความเต็มใจและทุ่มเทในการให้บริการ ตลอดจนการ

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วยการดูแลสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมท้ังการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างาน โดยก าหนดแนวทางการ

บริหารงานบุคคลท่ีมปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักคุณธรรม (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน. 2548 : 7) 

 หน่วยงานการเงินของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญในฐานะหน่วยงานราชการท่ีมหีน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

งบประมาณของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้และความเป็นไปได้ของแผนงานเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้เป็นไปตามนโยบายในการบริหารงานของแผนกกสกิรรมและป่าไม ้รวมถึงการควบคุมและการติดตามการ

ใช้จ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด เพราะการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นไปตามหน้าท่ีหรือนโยบายจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้ องมีงบประมาณรองรับและมี

งบประมาณท่ีเพียงพอ ปัจจัยส าคัญจึงอยู่ท่ีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณของ

หน่วยงานการเงินแผนกกสิกรรมและป่าไม้ ซึ่งผู้จะขับเคลื่อนการด าเนินงานก็คือ เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน

การเงินของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้นั่นเอง ดังนั้นจึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรต้องค้นหาแนวทางท่ีดีท่ี

จะพัฒนาบุคลากรและจูงใจเจ้าหน้าท่ีให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานและรักหน่วยงาน สิ่งส าคัญต้องรู้ว่า

เจ้าหน้าท่ีต้องการอะไรจากการท างาน เพราะเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนย่อมจะเห็นคุณค่าของประโยชน์ท่ีได้รับ

ต่างกัน ผู้บริหารจึงต้องใส่ใจในความแตกต่างและเรียนรู้ท่ีจะสร้างแรงจูงใจ สร้างความผูกพันให้เกิดขึน้ เพื่อ

เจ้าหน้าท่ีจะได้ทุ่มเทการปฏบัิติงานให้บรรลุผลส าเร็จ เพราะการท่ีจะน าแผนและนโยบายไปสู่การปฏบัิติให้

ประสบความส าเร็จ นั้นขึน้อยู่กับประสิทธิภาพในการปฏบัิติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเป็นส าคัญ  

 ด้วยเหตุท่ีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ใครจ่ะสอดคล้องกบัระเบียบ ระบบบัญชีและการเงินไมเ่ป็นปัจจบัุน 
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บางครั้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานดังกล่าวไมน่ าเงินเข้าระบบบัญชีของหน่วยงานเป็นประจ าทุกวัน แต่กลับ

เก็บรักษาเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งถือว่ากระท าผิดระเบียบ จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นพอจะเห็นได้ว่า ถ้า

เจ้าหน้าท่ีรู้งาน เช่น รู้วธีิปฏิบัติ ก็จะหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีผิดพลาด และท าให้เกิดความรวดเร็วในการ

ปฏบัิติงาน ท าให้ไม่เสียเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง สิ่งท่ีจะต้องแก้ไขก็คือความไมรู่้ ถ้าแก้ไขได้จะท าให้เกิด

ความถูกต้อง รวดเร็ว นั่นคือ มปีระสิทธิภาพในการท างาน ถ้าไมแ่ก้หรือไมพ่ัฒนา ก็จะท าให้งานล่าช้า และมี

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ าซาก ท าให้เสียเวลาและเสียผลประโยชน์ท่ีควรจะได้ รับ ท้ังฝ่ายผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการของรัฐ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏบัิติหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านรายรับและการเบิกจ่ายงบประมาณในแผนก

กสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาหา

แนวทางสร้างยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งประสิทธิภาพการปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีการเงิน

เกี่ยวกับรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏบัิติหน้าท่ีตามกฎระเบียบของการใช้งบประมาณแห่งรฐัและด าเนินการตาม

นโยบายของกระทรวงการเงิน ซึ่งผู้วจิัยเล็งเห็นวา่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรมุง่ไปสู่เป้าหมายสูงสุดท่ี

ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสทิธิภาพนีจ้ะใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี

ในแขนงอ่ืน ๆ ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของ

แผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 3) เพื่อศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าท่ีแผนกกสิกร

รมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังการใช้ยุทธศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 ขั้นท่ี 2 การสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 ขั้นท่ี 3 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมกัน

สร้างขึน้ 

 ขั้นท่ี 4 การปรับปรุงและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 

20 คน ประกอบด้วย 

  1.  ห้องการบริหารแผนกกสิกรรมและป่าไม ้จ านวน 11 คน ได้แก่  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวจิยั 

1. ระบุปัญหา  

2.ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  

3.ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.จัดหาคู่มือขั้นตอนการจัดเก็บเงิน

รายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรม

และป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต 

5.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวจัิย  

6.ตรวจสอบความเหมาะสมของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวจัิยโดย

ผู้เชี่ยวชาญ  

7. ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้  

 

1.ศึกษาบริบทและสภาพ

ปั จ จุ บั น แ ล ะ ปั ญ ห า

เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน

รายรับค่าบริการโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

2.สรุปบริบทและสภาพ

ปั จ จุ บั น แ ล ะ ปั ญ ห า

เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน

รายรับค่าบริการ 

3.ส รุ ป แ น วท า งก า ร

พัฒนาการจัดเก็บ เงิน

รายรับค่าบริการ     

 

 

1.ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การ

เส ริ มสร้ า งป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ กา ร

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ

การจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ 

2.วางแผนรวบ รวมข้ อมูลและ

วเิคราะห์ข้อมูล  

3. ประเมินความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ต่อการจัดเก็บ เงินรายรับ

ค่าบริการของเจ้าหน้าที่หลังการใช้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา    

4.วัดพฤติก รรมความเข้า ใจใน

บทบาทหน้าที่ต่อการจัดเก็บ เงิน

รายรับค่าบริการของเจ้าหน้าที่หลัง

การใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย

หัวหน้างาน        

 

 

ปรับปรุงและ

เผยแพร่

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

 

ขั้นที่ 2 

การสร้าง 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ขั้นที่ 3 

การทดลองใช ้

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ขั้นที่ 4 

การปรบัปรุงและ

เผยแพร่ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

 

 

ขั้นที่ 1 

การศกึษา 

สภาพปัญหา 
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  1.1  หัวหน้าห้องการบริหาร 4 คน 

  1.2  หัวหน้าบัญชีการเงิน 1 คน 

  1.3 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีการเงิน 6 คน 

 2. แขนงวางแผนกการ จ านวน 3 คน ได้แก่ 

  2.1 หัวหน้าแขนงวางแผนการ  1 คน 

  2.2 หัวหน้าหน่วยงานบริหาร 1 คน 

  2.3 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีการเงิน 1 คน 

 3. แขนงปลูกฝังและแขนงเลีย้งสัตว ์จ านวน 6 คน ได้แก่  

  3.1 หัวหน้าแขนง 2 คน  

  3.2 หัวหน้าหน่วยงานบริหาร  2 คน  

  3.3 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีการเงิน2 คน  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับความ

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีหลังการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ 

 แบบสอบถามความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการมีลักษณะเป็น  

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) การจัดการประชุมเชงิปฏบัิติการ (workshop) 

2) การจดัท าคู่มอืขั้นตอนการจัดการเงินรายรับค่าบรกิาร 

3) การควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง 

4) การเชิญวทิยากรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค าสัง่และ

ระเบียบใหม ่ๆ ในดา้นการเงนิการบัญช ี

5) การส่งเสริมและสนับสนุ นการเข้ารับการฝึ กอบรม การประชุมเชิ งปฏิ บัติการ การ

ประชุมสัมมนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีเป็นรายบุคคล  

6) การจัดหาหนังสือ คู่มือ วารสาร ต าราและเอกสารท่ีเป็นประโยชน์กับงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเงินการบัญชีให้เจ้าหน้าท่ีได้ศึกษา 

 แบบสอบถามได้ผ่านการทดลองใช้กับบุคคลท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตร

ของครอนบาค เท่ากับ 0.91 และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.20 ถึง 0.50 
 

 

 

 



8 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้ 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ

ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้จ านวน 20 คน โดยมหัีวหน้าแผนกกสกิรรมและป่าไม ้เป็นประธานใน

ท่ีประชุม โดยร่วมกันปรึกษาหารือ ระดมความคิด เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นพร้อมท้ังการสัมภาษณ์เชิง

ลึก  

 2. น าข้อมูลท่ีเก็บได้ในข้อ 1 มาสร้างยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการพร้อมท้ังกิจกรรมท่ีต้องท าร่วมกันในขณะใช้ยุทธศาสตร์ 

 3. น าแบบสอบถามเพื่อการประเมินความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  

 4. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครถึงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพื่อประสานให้เจ้าหน้าท่ีของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ รวมท้ังสิ้น 20 คน ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ หลังจากทดลองใช้

ยุทธศาสตร์ไปแล้วเป็นเวลา 2 เดือน โดยชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวจิัย รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ านวนและคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 

 5. ชีแ้จงรายละเอียดแบบสอบถามเพื่อประเมนิตนเองเกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการ

จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ ให้ผู้ช่วยวจิัยทราบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามดังกล่าว 

 6. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบทุกคน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ

ลักษณะท่ี 2 คือ การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากมติท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังสิน้ 20 คน  

 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ

ของกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังการปฏบัิติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ผลการวิจัย  
 1. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวง

สะหวันนะเขต ปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งมผีลท าให้การบัญชีและการเงินไม่เป็น
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ระบบท่ีถูกต้อง และไมเ่ป็นปัจจุบัน ดังนั้น ควรมยีุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของ

เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน

รายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏบัิติการ (workshop)ของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ

เงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้2) การจัดท าคู่มอืขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ

ของแผนกกสิกรรมและป่าไมแ้ขวงสะหวันนะเขต 3) การควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนก

กสิกรรมและป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง 4) การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความ

เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค าสั่งและระเบียบใหม่ ๆ ในด้านการเงินการบัญชี 5) การส่งเสริมและ

สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏบัิติการ การประชุมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงิน

การบัญชีเป็นรายบุคคล 6) การจัดหาหนังสือ คู่มอื วารสาร ต าราและเอกสารท่ีเป็นประโยชน์กับงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีให้กับเจ้าหน้าท่ีได้อ่าน 

 3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพฒันา ความเข้าใจในบทบาทการปฏบัิติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน

รายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ อยู่ในระดับมากดังปรากฏในค าอธิบายและตารางประกอบ

ค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

     3.1 ผลการวเิคราะห์ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนก

กสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 20 คน ปรากฏดัง

ตาราง 1 
 

ตาราง 1  การวเิคราะห์ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการจดัเก็บเงินรายรับค่าบรกิารของแผนกกสกิรรม  

             และป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ ด้าน �̅� S.D 

ระดับความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ต่อการจัดเก็บเงินรายรับ 

ค่าบริการ 

1 ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.10 0.52 มาก 

2 ด้านการประสานงาน 4.26 0.53 มาก 

3 ด้านความซื่อสัตย์ 4.13 0.57 มาก 

4 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4.11 0.55 มาก 

รวม 4.12 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นวา่ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของ

แผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต ในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบัิติหน้าท่ีอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
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ไปหาน้อยดังนี ้ด้านการประสานงาน (�̅� = 4.26) ด้านความซื่อสัตย์ (�̅� = 4.13) ด้านการจัดเก็บข้อมูล (�̅� = 

4.10) และด้านประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน (�̅� = 4.11) 

 3.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของเจา้หน้าท่ีต่อการจดัเก็บเงินรายรบัค่าบริการของแผนกกสิกรรม

และป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 10 คน โดยผู้ประเมิน คือ 

หัวหน้างาน ปรากฏดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลการประเมินพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรม  

            และป่าไม ้แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที ่ ด้าน �̅� S.D 
ระดับพฤติกรรมการจัดเก็บ

เงินรายรับคา่บริการ 

1 ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.04 0.59 มาก 

2 ด้านการประสานงาน 4.22 0.59 มาก 

3 ด้านความซื่อสัตย์ 4.09 0.55 มาก 

4 ด้านประสิทธิภาพการ

ปฏบัิติงาน 

4.13 0.41 มาก 

รวม 4.12 0.54 มาก 
  

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่า

ไม ้แขวงสะหวันนะเขต ในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ของเจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการ

ประสานงาน (�̅� = 4.22) ด้านประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน (�̅� = 4.13) ด้านความซื่อสัตย์ (�̅� = 4.09) และ

ด้านการจัดเก็บข้อมูล (�̅� = 4.04)  
 

อภปิรายผลการวิจัย  
  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจบัุนและปัญหาการปฏบัิติงานของเจา้หน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งมีผลท าให้ระบบบัญชีและการเงินไม่เป็นปัจจุบัน การปฏิบัติ

หน้าท่ีขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรัญ เส้งกิ่ง (2538) ในการศึกษาเรื่องปัญหา

อุปสรรคแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีอากรท่ีสุขาภบิาลจัดเก็บเอง พบวา่ ยัง

มีข้อบกพร่องในการจัดเก็บซึ่งเกิดจากปัญหาด้านกฎหมาย การบริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ 

นอกจากนีย้ังสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อ้อมทิพย์ เกตุเอมและคณะ (2545 : 49-50) เรื่องการศึกษาการ

ติดตามการบริหารจัดการกองทุนหมูบ้่านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ ผลการศึกษา พบวา่ 1) ปัญหาท่ีเกิด คือ 

สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมูบ้่านและ
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ชุมชนเมอืงแห่งชาติ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านขาดความสามัคคี มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

หวาดระแวงกัน สมาชิกมีหนี้สินอยู่มาก 2) กฎ ระเบียบในการให้กู้ยืมเงิน การโอนเงินให้แก่สมาชิกยังไม่

ชัดเจน ท าให้ผู้บริหารธนาคารสาขาไมส่ามารถตัดสินใจได้ในบางกรณีท าให้เกิดความล่าช้า  

  จากสภาพปัจจุบันและปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ จะเห็นวา่ ปัจจัยส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน คือ 

เจ้าหน้าท่ีจะต้องได้รับการเสริมสร้างหรือได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับ

ค่าบริการท้ังจากคู่มือขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ ค าสั่งและ

ระเบียบใหม ่ๆ เกี่ยวกับการเงินการบัญชีโดยการเชิญวทิยากรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้

มาให้ความรู้  อีกท้ังควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการ

ประชุมสัมมนาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี  พร้อมท้ังหน่วยงานควรจัดหาหนังสือ คู่มอื วารสาร 

ต าราและเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น การ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานให้เจ้าหน้าท่ีในทุกวถิีทางก็เพื่อให้การปฏบัิติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บ

เงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม ้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

และรวดเร็ว ซึ่งมผีลท าให้ระบบบัญชีและการเงินของแผนกกสิกรรมและป่าไมถู้กต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. ผลการใช้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ท าให้การ

ปฏบัิติงานในหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการมปีระสิทธิภาพมากขึน้ คือถูกต้องรวด เร็ว และ

เป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจักษ์ ผลเรือง (2546 : 55-61) ท่ีกล่าวว่า จากการให้

การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม แก่กรรมการกองทุนหมูบ้่านและสมาชิกในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ้่าน ท าให้

มคีวามเข้าใจและท าหน้าท่ีได้ดีกวา่เดิม 

 3. ผลการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 3.1 เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าท่ี

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ดังนี ้ด้านการประสานงาน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              

 3.2 เจ้าหน้าท่ีมีพฤติกรรมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน

การประสานงาน ด้านประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการจัดเก็บข้อมูล 

 การท่ีผลการวจิัยปรากฏเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากเหตุผลส าคัญดังนี้ 

 3.2.1 เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ 

เนื่องจากได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการท้ังจากคู่มอืขั้นตอนการจัดเก็บ

เงินรายรับค่าบริการ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ ค าสั่งและระเบียบใหม ่ๆ เกี่ยวกับการเงินการบัญชีจาก

วทิยากรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในด้านนี ้อีกท้ังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีเป็นรายบุคคลอย่าง

สม่ าเสมอ พร้อมท้ังหน่วยงานได้จัดหาหนังสือ คู่มอื วารสาร ต าราและเอกสารท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับ



12 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

การเงินการบัญชีให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าท่ีน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏบัิติหน้าท่ีอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการร่วมแก้ปัญหาและช่วยตอบปัญหาให้กับ

ประชาชนท่ัวไปในพืน้ท่ีได้อย่างไมต่ิดขัด นอกจากนั้นการได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏบัิติงานนับเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี รู้วธีิการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ซึ่งมผีลท า

ให้การปฏบัิติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม

ระเบียบและรวดเร็ว ซึ่งมผีลให้ระบบบัญชีและการเงินถูกต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ  วงศ์

สวา่ง แดงสนั่น (2546 : 77-83) ได้ท าการศึกษาการบริหารกองทุนหมูบ้่านและชุมชนเมอืงกับการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของหมูบ้่านในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ผลการศึกษา พบวา่ หมูบ้่านท่ีมีการบริหารกองทุน

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีประสิทธิภาพมคีวามเข้มแข็งมากกว่าหมูบ้่านท่ีมกีารบริหารกองทุนไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกรัชต์ วงศ์กาฬสินธ์ุ  (2545 : 63-65) ได้

ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคณะกรรมการหมูบ้่านและชุมชนเมอืงใน

จังหวัดชัยภูม ิผลการศึกษา พบวา่ ปัจจัยท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ

หมูบ้่านและชุมชนเมือง ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม การได้รับการสนับสนุน การได้รับการสนับสนุนด้าน

วชิาการ ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจนโยบาย ปรัชญา หลักการ วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน ความ

คาดหวังในผลประโยชน์ และการมปีระสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ  

  3.2.2 ผู้บริหารตระหนัก สนับสนุน ส่งเสริมและให้ก าลังใจทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกท้ัง

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานดังกล่าว มองเห็นความส าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานและ

ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 การควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องนับว่าเป็น

จุดเด่นในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานอย่างดี ดังนั้น ควรได้รับการปฏบัิติต่อไป 

 1.2 ควรมีการตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะปฏิบัติได้อย่าง

เคร่งครัด 

 1.3 ควรมีค าสั่งในการควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับท่ีชัดเจน ให้เจ้าหน้าท่ีได้ถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแสดงความคิดเห็น 

 1.4 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ                

การประชุมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 

 1.5 ควรมกีารพูดคุยอย่างไมเ่ป็นทางการเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการใช้คูม่ือ

ขั้นตอนการจัดเก็บเงิน 

 1.6 ควรน าผลการวิจัยไปเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแขนงหรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งอาจใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
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  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ 

 2.2 ควรท าวจิัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงและสามารถน าไปวางแผน 

ปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการให้เหมาะสม 

 2.3 ควรท าวิจัยในพื้นท่ีแผนกกสิกรรมและป่าไม้ของแขวงอ่ืนๆ ด้วย เพื่อเปรียบเทียบผล

การศึกษาและน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดนโยบายของแผนกกสิกรรมและป่าไมต้่อไป 

 2.4  ควรมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชน : กรณศีกึษาบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

A Strategy for Promoting Eco - Tourism Emphasizing Community 

Participation : The Case Study of Ban Hadkhai, MueangThaprabat, 

Bolikhamsai Province, Lao People’s Democratic Republic 
 

ทรายค า  ปัญญานุวงค์ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  การุณยล์ัญจกร 2 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มจีุดมุง่หมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 2) สร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ ความ

ตระหนักและความพึงพอใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึง

พอใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าท่ีแขนงการ

ท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 16 คน 2. กลุ่มบริหารการจัดการท่องเท่ียวบ้านหาด

ไค้ เมอืงท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มคน

หลายกลุ่มในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่องเท่ียวในชุมชนจ านวน 84 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย

ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ แบบสอบถามความตระหนัก และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

รวมท้ังคู่มอืการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนรว่มของชุมชน วเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยการพรรณนาเชิงวเิคราะห์และวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิัยพบวา่  

1. สภาพการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสีว่นร่วมของชุมชนอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น 

ควรมยีุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความ

พึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ เมอืงท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



18 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วม ของชุมชนบ้านหาดไค้ 

ประกอบด้วย 1) การประชุมกลุ่มในชุมชนบ้านหาดไค้ อย่างสม่ าเสมอ ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีแขนงการ

ท่องเท่ียว และผู้บริหารจัดการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน  16 

คนและกลุ่มบริหารการจัดการท่องเท่ียวบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวม 2 กลุ่ม จ านวน 84 คน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ระดมความคิดในการ

แก้ปัญหาร่วมกัน 2) ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  เข้ามามสี่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมี

การเตรียมงานและแบ่งหน้าท่ีกันเป็นอย่างดี 3 ) การจัดท าคู่มือการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้น

การมสี่วนร่วมของชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 

3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความตระหนักในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วม

ของชุมชน หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจในการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 

ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร,์ การสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์, การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 

Abstract 

 The objectives of this study were: 1) to investigate a current problem state of promoting eco-

tourism by placing emphasis on participation of community in Ban Hatkhai, MueangThaprabat, 

Bolikhamsai province, LPDR, 2) to create a strategy for promoting eco-tourism by placing emphasis on 

the Ban Hatkhai community’s knowledge, understanding, awareness and satisfaction of involvement,and 

3) to examine results of implementing the strategy for promoting eco-tourism emphasizing the Ban 

Hatkhai community’s knowledge, understanding, awareness, and satisfaction of involvement. The 

samplecomprised:1) 16  tourism officers, Bolikhamsai province, who were purposively selected, 2) 84 

people selected purposively from different groups of people in the community who were concerned with 

the local eco-tourism management of the Ban Hatkhai, in MueangThaprabat, Bolikhamsai province, 

LPDR. The instruments used in this study consisted of a test of knowledge and understanding, a 

questionnaire asking respondents’ awareness, a questionnaire asking satisfaction, and a manual for 

promoting eco-tourism by putting emphasis on community participation. Qualitative analysis was done 

by content, while quantitative analysis was done through mean and standard deviation. 

 The findings disclosed as follows: 

1. The result of state investigation revealed that promoting eco-tourism by placing emphasis on 

the community participation was at the low level. Thus, a strategy for promoting eco-tourism by putting 
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emphasis on the Ban Hatkhai community’s knowledge, understanding, awareness and satisfaction of 

their involvement should be available. 

2. The strategy for promoting eco-tourism by placing emphasis on the Ban Hatkhai community’s 

knowledge, understanding, awareness and satisfaction of their involvement comprised: 1) Holding a meeting 

on a regular basis in the Ban Hatkhai community, whose body consisted of two groups of tourism officers and 

administrators in Bolikhamsai province, LPDR, totaling 100 people, for asking for their participation in 

consulting each other and doing brain storming in order to resolve the problem found; 2) Participation among 

different groups of the community concerning their involvement in every respect of eco-tourism promotion, 

especially the preparations for an individual’s task and duty; 3) producing a manual for promoting          

eco-tourism emphasizing participation of different groups in the community. 

3. After the development strategy implementation, knowledge and understanding about promoting 

the community participation in eco-tourism was found at the level higher than that before the 

implementation significantly at the .01 level. The awareness of promoting eco-tourism by placing emphasis 

on the community participation after the strategy implementation was at the high level; and likewise was 

their satisfaction of the eco-tourism promotion strategy emphasizing the community participation after the 

strategy implementation. 
 

Keywords: Strategy, Promoting eco-tourism, Community participation 
 

บทน า 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมทีรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ กระจายอยู่ในทุกภูมภิาค

ของประเทศ นับเป็นต้นทุนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ทรัพยากรเหล่านั้น

ประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นผลท าให้เกิดรายได้หมุนเวียนอย่าง

มากมาย แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแขวงท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น 

สามารถรองรับนักท่องเท่ียวภายในประเทศและนักท่องเท่ียวต่างชาติ เข้ามาชมความงดงามของน้ าตก ถ้ า ภูเขา

และวัดวาอาราม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ท้ัง

ทางตรง ได้แก่ รายได้จากการบริการนักท่องเท่ียว และทางอ้อม เช่น การท าของท่ีระลึกเพื่อจ าหน่ายแก่

นักท่องเท่ียว การขายผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น  

 กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเท่ียวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดท า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นพิเศษ ระหวา่งปี ค.ศ. 2006-2020 โดยใช้ค าจ ากัดความ 

Eco tourism ในความหมายภาษาไทยว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และใน

ความหมายภาษาลาว ว่าการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน โดยมีความประสงค์ท่ีจะสื่อความหมายให้คนไทย คน

ต่างชาติและคนลาวทุกระดับเข้าใจว่า รูปแบบการท่องเท่ียว Eco tourism นับเป็นรูปแบบการจัดการการ
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ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือ

มุง่เน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเท่ียวพึงพอใจเท่านั้น 

แต่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์จะต้องเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ มีการ

จัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและให้การศึกษาแก่นักท่องเท่ียว  

 ในเขตพื้นท่ีบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี

การท่องเท่ียวท่ีท าให้เกิดการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต แต่ชุมชนส่วนหนึ่งยังไม่ให้ความร่วมมือ 

ขาดการมีส่วนร่วม ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ไมม่คีวามเข้าใจ

ในการด าเนินงานและวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ปัญหาการอนุรักษ์การท่องเท่ียว

เพิ่มขึน้ และทรัพยากรธรรมชาติก็เสื่อมโทรม  

 ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ เมอืงท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาวเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสีว่นร่วม 

ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพงึพอใจของชุมชนบ้านหาดไค้ เมอืงท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วม ความรู้ความ

เข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 3. เพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจชุมชนบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวโดยตรง ซึ่งได้แก่  

 1.1 เจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลือก

แบบเจาะจง จ านวน 16 คน 

 1.2 กลุ่มบริหารการจัดการท่องเท่ียวบ้านหาดไค้ เมอืงท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เลือกแบบเจาะจง จ านวน 84 คนจากกลุ่มคนต่าง ๆ หลายกลุ่มในชุมชนท่ี

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่องเท่ียวในชุมชน 

 

1.ระบปุัญหา 

2.ก าหนดเปา้หมาย

ยุทธศาสตร์  

3.ก าหนดร่างยุทธศาสตร์

ดังนี ้     

3.1)การประชุมกลุ่มอย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือร่วมกันปรึกษา 

หารือ 

3.2)ชุมชนเขา้มามีสว่นร่วม

ทุกด้านในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ ์

3.3) การจัดท าร่างคู่มือการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์โดยเนน้การมีสว่น

ร่วมของชุมชน 

 

1.จัดเวทีประชาคมเพ่ือศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและปัญหาการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความรู้

ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึง

พอใจของชุมชน 

2.วัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชนโดยใช้แบบทดสอบ 

3.แนวทางการแก้ไขสภาพปัจจุบันและ

ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้น

การมีสว่นร่วม ความรู้ความเข้าใจ ความ

ตระหนักและความพึงพอใจของชุมชน  

4.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความรู้

ความเข้าใจ ความตระหนักและความ 

พึงพอใจของชุมชน 

 

1.ด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์  

2.วัดความรู้ความเข้าใจ 

ความตระหนักและความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์โดย

เน้นการมีสว่นร่วมของ

ชุมชน  

3.เก็บรวบรวมข้อมูลและ

วเิคราะห์ข้อมูล  

4.ประเมินความรู้ ความ

เข้าใจ ความตระหนักและ

ความพึงพอใจเกี่ ยวกั บ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โดยเน้นการมีสว่นร่วมของ

ชุมชน 

 

 

ปรับปรุงและ

เผยแพร่

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

 

ขั้นที่ 2 

การสร้าง

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ขั้นที่ 3 

การทดลองใช ้

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ขั้นที่ 4 

การปรบัปรุง

และเผยแพร่

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

 

 

ขั้นที่ 1 

การศกึษา 

สภาพปัญหา 
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 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

  2.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน 

  2.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  การวจิัยประกอบด้วยขั้นตอนในการด าเนินการตามล าดับขั้น 4 ขั้นตอน (รายละเอียดดังปรากฏใน

กรอบแนวคิด) ได้แก่ 

 ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

 ขั้นท่ี 2 การสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน  

 ขั้นท่ี 3 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ

ชุมชนท่ีร่วมกันสร้างขึน้ 

 ขั้นท่ี 4 การปรับปรุงและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มคนในชุมชนซึ่งแบ่งเป็นสองจ าพวก จ าพวกแรกได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเลือกแบบเจาะจง

จ านวน 16 คน จ าพวกหลังได้แก่ กลุ่มคนต่าง ๆ หลายกลุ่มในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวในชุมชน โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 84 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมอืท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

 1) แบบสอบถามความตระหนักเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมด้วยตนเอง

ของชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

มขี้อค าถามอยู่ 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของครอนบาค เท่ากับ 0.83 และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง  

0.20  ถึง 0.80 

 2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมด้วยตนเองของ

ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองใชยุ้ทธศาสตร์ มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มขี้อ

ค าถาม 19 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของครอนบาค เท่ากับ 0.88 และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.20 

ถึง 0.80 

 3) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการมสี่วน

ร่วมของชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท้ังก่อนและหลังการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ ข้อค าถามท้ังสิ้น 20 ข้อมี

ลักษณะเป็น 2 ตัวเลือก ได้แก่ ใช่และไมใ่ช่ ถ้าตอบใช่ แสดงวา่ มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
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ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน ถ้าตอบไมใ่ช่ แสดงวา่ ไมม่คีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของคูเดอร์-

ริชาร์ดสัน เท่ากับ 0.76 ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.40 ถึง 1.00 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 

0.50 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้ 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีต้องอาศัยการมี

ส่วนร่วมจากชุมชนไดม้าจากการประชุมกลุ่มบริหารการจัดการท่องเท่ียวบ้านหาดไค้ เมอืงท่าพระบาท แขวง

บอลิค าไซจ านวน 100 คน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในท่ีประชุม เพื่อร่วมกันปรึกษา หารือ ระดม

ความคิดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อใช้สร้างยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อีกท้ังการทดสอบเพื่อวัดความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 2. น าข้อมูลท่ีเก็บได้ในข้อ 1 จากการประชุมและการสัมภาษณ์ไปหาข้อสรุปเพื่อสร้างยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึง

พอใจของชุมชนบ้านหาดไค้ 

 3. วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวก่อนใช้ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้

ความเข้าใจท่ีแท้จริงและความตระหนักร่วมกัน พร้อมท้ังแจกคู่มอืส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเน้นความร่วมมือ

และวัดความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น 

 4. น าแบบสอบถามความตระหนักและความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วน

ร่วมของชุมชน ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  

 5. ท าหนังสือขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนครถึงหัวหน้าแขนงการท่องเท่ียวและผู้ใหญ่บ้านหาดไค้ เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

แบบวัด และแบบประเมนิต่าง ๆ โดยเฉพาะแบบประเมนิหลังใช้ยุทธศาสตร์แล้ว 2 เดือน 

 6. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบทุกคน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ

ลักษณะท่ี 2 คือ การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาเชิงวเิคราะห์เนือ้หาจากมติท่ีประชุมกลุ่ม ซึ่ง

เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังสิ้น 100 คน โดยการสรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วม 
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 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของความรู้ ความเข้าใจ  ความตระหนักและความพึงพอใจเกี่ ยวกับการจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน ท้ังก่อนและ/หรือหลังการใช้ยุทธศาสตร์ 
 

ผลการวิจัย  
 1. สภาพการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสีว่นร่วมของชุมชนอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น 

ควรมยีุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความ

พึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ เมอืงท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจ      

ความตระหนักและความพึงพอใจในการเข้าไปมสี่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ ประกอบด้วย 1) การประชุม

กลุ่มผู้จัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านหาดไค้ อย่างสม่ าเสมอ กลุ่มคนท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบไป

ด้วย เจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวและผู้บริหารจัดการท่องเท่ียว จ านวน  16 คน และกลุ่มบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวบ้านหาดไค้ 84 คน รวมสองกลุ่มเท่ากับ 100 คน ซึ่งล้วนเป็นคนในชุมชนเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ 

ระดมความคิดในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ร่วมกัน 2) ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามสี่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมกีารเตรียมงานและแบ่งหน้าท่ีกันเป็นอย่างดี 3 ) การจัดท าคู่มือการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 

 3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนรว่มของชุมชนสูงกวา่กอ่นการใช้ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ความตระหนักในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสีว่นร่วมของชุมชน หลังการใช้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการ

มสี่วนร่วมของชุมชน หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง  1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการ 

 ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเนน้การมสี่วนร่วมของชุมชนก่อนและหลงัการใชยุ้ทธศาสตร์ 

 การพัฒนา 
 

 

N 

คะแนนเต็ม=20 
 

t 
ก่อนการใช้ยุทธศาสตร์ หลังการใช้ยุทธศาสตร์ 

x  S.D. x  S.D. 

60 12.10 3.68 25.67 0.84 20.23** 

** มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 (.01, t.1, 59    =  2.39 ) 
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชนของกลุ่มบริหารการจัดการท่องเท่ียวบ้านหาดไค้ เมอืง
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ท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวแขวง

บอลิค าไซภายหลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูงกวา่ก่อนการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ตาราง 2 ความตระหนักในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนของบ้านหาดไค้และ  

 เจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซในภาพรวมและรายด้าน 

ที ่ ด้าน 
x  S.D. 

ระดับความตระหนักในการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดย

เน้ นก าร มีส่ วนร่ วมขอ ง

ชุมชน 

1 ด้านเศรษฐกิจ 4.15 0.48 มาก 

2 ด้านสังคม 4.16 0.59 มาก 

3 ด้านการสนับสนุนฟื้นฟ ูอนุรกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

3.38 0.34 มาก 

4 ด้านสุขภาพ 3.96 0.55 มาก 

5 ด้านการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีขึน้ 4.15 0.50 มาก 

รวม 3.96 0.49 มาก 
 

  จากตาราง 2 แสดงให้เห็นวา่ ความตระหนักในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนบ้านหาดไค้และเจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ ในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก   (x̅ = 

3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

ด้านสังคม (x̅ = 4.16) ด้านเศรษฐกิจ (x ̅= 4.15) ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ (x ̅= 4.15) ด้านสุขภาพ 

(x ̅= 3.96) และด้านการสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  (x̅ = 3.38)  

ตาราง 3 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวม 

               และรายด้าน 
 

ด้านที่ ด้าน 
x  S.D. 

ระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

เชงิอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

1 ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว 3.94 0.55 มาก 

2 ด้านการบริการท่องเท่ียว 3.90 0.42 มาก 

3 ด้านการตลาดท่องเท่ียว 3.47 0.41 มาก 

รวม 3.77 0.46 มาก 
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 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นวา่ ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ

ชุมชนบ้านหาดไค้และเจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ  ในภาพรวมท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

(x̅ = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อยดังนี้ ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว (x̅ = 3.94) ด้านการบริการท่องเท่ียว (x̅ = 3.90) และด้านการตลาด

ท่องเท่ียว (x̅ = 3.47)  
 

อภปิรายผลการวิจัย  

 สภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วม ความรู้ความ

เข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พบว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมีน้อย ยังไม่ค่อยได้รับการ

ส่งเสริมเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิยัของ สุทิตย์ อบอุ่น (2548) ได้ท าการศึกษาศักยภาพของชุมชน

ท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิ

อนุรักษ์คอื ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ควรให้การฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ท่ีให้

มากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีจัดให้มีการพัฒนาด้าน

สาธารณูปโภค การคมนาคม การประชาสัมพันธ์รวมถึงการจัดการผลประโยชน์ของชุมชนและการรักษา

ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวให้มากขึน้ 

  จากสภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วม ความรู้

ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ จะเห็นว่า ปัจจัยส าคัญในการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน คือ ชุมชนจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จากคู่มอืการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และจะต้องด าเนินการประชุมกลุ่ม

เพื่อร่วมกันปรึกษา หารือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

แสดงความคิดเห็น อีกท้ังชุมชนได้เข้ามามสี่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมกีาร

เตรียมงานและแบ่งหน้าท่ีกันเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ เพื่อให้ เกิดการกระจายรายได้ซึ่งเป็นการ

ยกระดับคุณภาพชีวติและการได้รับผลตอบแทน เพื่อน ากลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเท่ียวด้วย 

เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมอื มสี่วนร่วม มคีวามรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ มคีวามเข้าใจในการด าเนินงานและวธีิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มากขึน้  

 2. จากการใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน      

บ้านหาดไค้ ด้วยการให้ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกันการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จากคู่มือการส่งเสริม 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และการประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็น อีกท้ังชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการเตรียมงานและแบ่งหน้าท่ีกันเป็นอย่างดี มผีลท าให้ชุมชนมคีวามตระหนัก มี
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ส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีการจัดเวรยาม การด าเนินการกิจกรรมร่วมกัน รู้วธีิอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง ท าให้ป่าไมเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจของชุมชนได้ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวจิัยของ ศิริรักษ์ ป่ันแม่นปืน (2548) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่องความรู้ของผู้ปฏบัิติงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : ศึกษากรณีผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐ

และหน่วยงานเอกชน พบวา่กลุ่มประชาชนท่ีท าการศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในระดับสูง

และการรับรู้ข่าวสารการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ใน

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ผลจากการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจในส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้  อยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจากเหตุผล

ส าคัญดังนี้ 

 3.1 ชุมชนบ้านหาดไค้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้เรียนรู้ถึง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องจากคู่มอืการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

มีความตระหนักและเกิดความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ปรึกษา หารือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการแสดงความ

คิดเห็น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมกีารเตรียมงานและแบ่ง

หน้าท่ีกันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นผลดีท่ีท าให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการร่วมแก้ปัญหาท่ัวไปในพืน้ท่ี ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวจิัยของ ไพลินพันธ์ สร้อยจาตุรนต์ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติแนวอนุรักษ์ในอุทยานดอยอินทนนท์โดยใช้คูม่ือแนะน าเชิงระบบนิเวศ  : กรณีศึกษา

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พบวา่ นักศึกษาท่ีศึกษาคู่มือแนะน าเชิงระบบ

นิเวศขณะเดินท่องเท่ียวมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากกลุ่ม

นักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้คูม่อืฯ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 3.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีแขนงการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ตระหนัก สนับสนุน ส่งเสริมและให้ก าลังใจทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกท้ังประชาชนในเขตพืน้ท่ี

บ้านหาดไค้ พร้อมท้ังกลุ่มบริหารการจัดการท่องเท่ียวบ้านหาดไค้ มองเห็นความส าคัญในการเข้าไปมสี่วน

ร่วมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 การเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยการเตรียมงานและแบ่ง

หน้าท่ีกันเป็นอย่างดี นับวา่เป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏบัิติ

ต่อไป 

 1.2 ควรมีการสอดส่องดูแลร่วมกันในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อชุมชนจะได้แก้ไขปัญหา    

ต่าง ๆ ท้ังในด้านการจัดการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 

  1.3 ควรให้หมูบ้่าน ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีชัดเจนร่วมกัน เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

  1.4 ควรมีการประสานงานและการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเป็นประจ า 

  1.5 ควรเผยแพร่ผลการวจิยัให้หน่วยงานอ่ืนได้รับทราบโดยท่ัวกัน โดยใช้การประชาสมัพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ของแขนงการท่องเท่ียวแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้

ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 2.2 ควรวจิัยเรื่องเดียวกันนีใ้นหมูบ้่านอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา 

 2.3 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจ

ของชุมชนโดยเก็บข้อมูลจากรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริง และสามารถน าไปวางแผนปรับปรุง

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้เหมาะสมต่อไป 
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การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์ 

Learning Attributes Analysis by Feature Selection and Prediction 

 

นิภาพร  ชนะมาร 1 

พรรณ ี สทิธิเดช 2 
 

 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมอืงข้อมูลในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิต โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติท่ีส าคัญ แล้วสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วย

เทคนิค BPNN และเทคนิค SVMs จากข้อมูลท่ีคัดเลือกซึ่งเป็นปัจจัยการเรียนรู้ท่ีส าคัญ ข้อมูลท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์เป็นข้อมูลของนิสิตท่ีศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้วในหลักสูตรเดียวกัน จ านวน 180 ระเบียน     

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ พบว่า ข้อมูลภูมิหลังไมใ่ช่ข้อมูลส าคัญในการท านายผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนิสิต ตัวแปรท่ีส าคัญ 10 ตัวแปร เป็นรายวชิาท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ผลการทดลองสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเทคนิค BPNN และ

เทคนิค SVMs จากตัวแปรท่ีส าคัญ 10 ตัวแปรมคี่าความผิดพลาดอยู่ในระดับต่ ากวา่ ตัวแบบการพยากรณ์ท่ี

ใช้ตัวแปรตั้งต้น 22 ตัวแปร นอกจากนั้น เมื่อทดลองใช้เทคนิคการรวมกลุ่ม ด้วยวธีิ Baggingร่วมกับ BPNN

และ SVMs พบวา่ผลการพยากรณ์ของ Baggingร่วมกับ BPNN (Bagging BPNN) มคี่าความผิดพลาดอยู่ใน

ระดับต่ าสุด (RMSE=0.1051) ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ผลของงานวจิัยนีใ้ห้ประโยชน์ในการ

วเิคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้และการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถ

พยากรณ์ผลการเรียนของตนเองและปรับพฤติกรรมการเรียน ได้เช่น การเพิ่มถอนรายวิชาให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพตนเอง 
 

ค าส าคัญ : การวเิคราะห์ปัจจัยการเรียนรู,้ การท าเหมอืงข้อมูล, การคัดเลือกคุณสมบัติ,  

     เทคนิคการพยากรณ์ 
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Abstract 

This research aims to apply data mining techniques in predicting academic achievement of 

students using feature selection techniques to select important features. Then, build prediction models 

using BPNN and SVMs techniques from key factors for learning. The 180 data records used in this work 

were collected from students who studied and graduated in the same program. The learning attributes 

analysis result shows that students’ background information is not important in predicting the academic 

achievement of students but only 10 courses that they studied in the first and second years. These 

courses are compliant with the qualifications framework of undergraduate program in Computer 

Science. The BPNN and SVM sprediction models were trained by using 10 important parameters and 

got less error than using all parameters. Furthermore, the ensemble technique; Bagging, was combined 

to BPNN and SVMs models. It is found that Bagging with BPNN (Bagging BPNN) gave the lowest errors 

(RMSE = 0.1051). The model can be used to predict learning achievement of the students efficiently. 

The experiment results of this research will be helpful for learning achievement attributes analysis and 

for predicting learning achievement in order to help students predict their own learning achievement 

and adjust their learning behavior such as add or withdraw courses according to their potential.  
 

Keywords : Learning Attributes Analysis, Data Mining, Feature Selection, Prediction Techniques  
 

บทน า  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งส าคัญใน พ.ศ. 2548 ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2548 ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานกับนิสิตรหัส 2548 จนถึง รหัส 2554 หลังจากนั้นมีการปรับปรุงเพียง

เล็กน้อย จนกระท่ังมกีารปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) (NQF. 2006; ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา. 2552ก) ซึ่งเป็นกรอบท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีการก าหนดปริมาณการ

เรียนรู้ในแต่ละองค์ความรู้ของแต่ละหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ได้ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552ข) 

จากการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2548มาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานกับนิสิตรหัส 2548 จนถึง รหัส 2554 พบวา่ นิสิตจ านวนมากประสบ

ปัญหาการมีเกรดเฉลี่ยต่ า บางคนต้องย้ายสาขาหรือต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าเสียดาย 

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษาพยายามช่วยกันแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมพบท่ีปรึกษา



33 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

บ่อยครั้ง จากการสัมภาษณ์นิสิตพบวา่ นิสิตมคีวามรู้พื้นฐานไมเ่พียงพอต่อการเรียนในบางวชิา อันส่งผลต่อ

การเรียนรายวชิานั้นและเกรดเฉลี่ยโดยรวม  

ปัจจุบันมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการวเิคราะห์

ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวิธีการท าเหมืองข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถสกัด 

องค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์และน ามาแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้มากมาย ในทางการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ของการ

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยการท าเหมอืงข้อมูล เป็นเครื่องมอือีกอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้สถาบันการศกึษาสามารถพัฒนา

องค์กรให้มีคุณภาพ ช่วยหาแนวทางพัฒนาระบบการศึกษา ซึ่งมนีักวจิัยท าการวเิคราะห์ข้อมูลและได้ตัวแบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแตกต่างกันไป เช่น จิราพร ยิ่งกว่าชาติ (2549) ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ข่ายงานเบย์มาท านายผลส าเร็จการศึกษาของนิสิต พบปัจจัยท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 3 

ปัจจัยได้แก่ เกรดเฉลี่ยในชั้นปีแรก อาชีพของมารดา และรายได้ของครอบครัว สอดคล้องกับงานวจิัยของ 

ภัทรพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ (2553) ได้วเิคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

พบปัจจัยท่ีส าคัญ 3 ปัจจัย คือ ขนาดโรงเรียนเดิม อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา 

ดังนั้นงานวจิัยนี้จึงมุ่งท่ีจะวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ท่ีส าคัญในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ด้วยหลักการท าเหมอืงข้อมูล โดยการคัดเลือกคุณสมบัติท่ีส าคัญและท าการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้

ของนิสิต โดยใช้ข้อมูลผลการเรียนของนิสิตสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกัน และส าเร็จการศึกษาแล้วเพื่อศึกษาความเหมาะสมของรายวิชาใน

หลักสูตรและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

บทความนี้จะได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง วธีิด าเนินการวจิัย สรุปผลการวจิัย

และอภปิรายผล ตามล าดับ 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1. การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)  

    การท าเหมอืงข้อมูลเป็นกระบวนการท่ีสกัดข้อมูลท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีเหตุผล

และสามารถน าไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ สามารถอธิบายรูปแบบท่ีน่าสนใจจากข้อมูล รวมถึงใช้เพื่อการ

ท านาย หรือคาดการณ์สิ่งท่ีน่าจะเกิดในอนาคต เป็นการน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาในอดีต มาสร้างตัวแบบ 

(Model) แล้วน าตัวแบบนั้นไปใช้ท านายหรือพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ในอนาคต (Han and Kamber. 2001; 

Tan, Steinbach and Kumar. 2006) กระบวนการในการวเิคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวแบบท่ีได้รับความนิยม

มากในปัจจุบัน เรียกวา่ แนวคิดกระบวนการมาตรฐานอุตสาหกรรม (CRIPS-DM: CRoss-Industry Standard 

Process for Data Mining) (Chapman et al. 2000) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การท าความเข้าใจ

โจทย์ (Business Understanding) มุง่เน้นท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ วางแผน และออกแบบเบ้ืองต้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) การท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) โดยเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ท าความคุ้นเคยกับข้อมูล ระบุปัญหาคุณภาพของข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการตั้งสมมติฐานส าหรับการ

ค้นหาความรู้ท่ีซ่อนอยู่ 3) การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เป็นขั้นตอนท่ีครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดใน
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การสร้างชุดข้อมูล รวมถึงการบันทึกข้อมูล การเลือกตัวแปรท่ีส าคัญ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การท าความ

สะอาดข้อมูล 4) การสร้างตัวแบบ (Modeling) เป็นการสร้างตัวแบบด้วยเทคนิคเหมอืงข้อมูล การเลือกข้อมูล

ท่ีใช้และการปรับพารามเิตอร์ของเทคนิคเหมอืงข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลายเทคนิคเหมอืง

ข้อมูลท่ีใช้แก้ปัญหา 5) การประเมนิผล (Evaluation) ก่อนท่ีจะน าตัวแบบไปใช้งานขั้นสุดท้ายจะต้องประเมนิผล

ตัวแบบอย่างละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องของการบรรลุวัตถุประสงค์ ในตอนท้ายของขั้นตอนนี้จะต้องมีการ

ตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด  6) การใช้งาน (Deployment) เป็นการประยุกต์ใช้ตัวแบบ โดยส่วนใหญ่จะ

ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจขององค์กรตามสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2. การคัดเลือกคุณสมบัติ (Feature Selection) 

      การคัดเลือกคุณสมบัติเป็นเทคนิคท่ีช่วยลดจ านวนตัวแปรท่ีจะใช้ในตวัแบบพยากรณ์ อาจกระท า

เพื่อเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุดเพียงตัวเดียว หรือเลือกกลุ่มของตัวแปรท่ีมีความส าคัญต่อการพยากรณ์  

กระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการเตรียมข้อมูลของการท าเหมอืงข้อมูล เพื่อท า

ให้การสร้างตัวแบบพยากรณ์มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยลดมติิของข้อมูลและอาจช่วยให้การเรียนรู้วิธีการ

พยากรณ์ด าเนินการได้เรว็ขึน้และมปีระสทิธิภาพมากขึน้ ในงานวจิัยนี ้ทดลองใช้การคัดเลือกคุณสมบัติ  3 วธีิ 

ดังต่อไปนี้ 

2.1 การคัดเลือกคุณสมบัติแบบ Correlation-based Feature Selection เป็นการคัดเลือกกลุ่ม

คุณสมบัติอย่างง่าย ใช้หลักการค านวณค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติย่อยต่อค่าพยากรณ์ ซึ่งอาจใช้

ค านวณด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และมีการจัดอันดับตามค่าความสัมพันธ์

เพื่อประเมนิค่าความสามารถในการพยากรณ์ของแต่ละคุณสมบัติ นอกจากนั้นยังพิจารณาคัดเลือกกลุ่มของ

คุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธ์ภายในระหว่างคุณสมบัติย่อยกันเองต่ าเพื่อลดความซ้ าซ้อนของอิทธิพลการ

พยากรณ์ (Hall and Smith. 1998)  

2.2 การคัด เลือกคุณสมบัติแบบ Consistency-based Feature Selection เป็นการคัดเลือก

คุณสมบัติท่ีต้องก าหนดตัวชีว้ัดความสอดคล้องมั่นคงไวก้่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นใช้ตัวชีว้ัดนี้ เพื่อประเมิน

ความมั่นคงของกลุ่มคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกบัค่าพยากรณ์เดียวกัน (Liu and Setiono. 1996; Liu et al. 1998) 

ตัวชี้วัดความมั่นคงท่ีถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดนี้ อาจก าหนดมาตรวัดเช่นเดียวกับการวัดระยะทางของ

คุณสมบัติย่อยและสามารถแปลผลคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกันมากด้วยค่าเข้าใกล้ศูนย์ กระบวนการคัดเลือก

คุณสมบัติจะกระท าซ้ าและเลือกกลุ่มคุณสมบัติท่ีมคี่าตัวชีว้ัดน้อยและจ านวนคุณสมบัติเท่าเดิมหรือลดลง

เท่านั้น วิธีการค้นหากลุ่มคุณสมบัติท่ีสอดคล้องมั่นคงนี้เป็นวธีิท่ีรวดเร็วและสามารถทราบความสัมพันธ์

ระหวา่งคุณสมบัติได้ (Hall and Holmes. 2003) 

2.3 การคัดเลือกคุณสมบัติแบบ Gain Ratio Feature Selection เป็นวิธีคัดเลือกตัวแปรโดยมี

หลักการเช่นเดียวกับการเลือกตัวแปรของการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อให้ได้ตัวแปรท่ีเป็นตัวแบ่งข้อมูล

ออกเป็นกลุ่มย่อยท่ีมีสมาชิกภายในกลุ่มเป็นชนิดเดียวกันมากท่ีสุด (Homogeneous) ด้วยมาตรวัดการได้

ประโยชน์จากการแบ่งกลุ่มย่อยเรียกวา่ อัตราส่วนเกน (Gain Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของค่าเกน (Gain หรือ 

Information Gain) กับ ค่าสารสนเทศการแบ่งกลุ่ม (Split Info) อันเป็นการลดอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีคา่หลาย
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ค่า ผลท่ีได้รับจากการใช้เทคนิคนีจ้ะได้ล าดับของตัวแปรซึ่งตัวแปรท่ีอยู่ล าดับแรกๆ จะถือวา่มอิีทธิพลในการ

พยากรณ์ตัวแปรเป้าหมายมากกว่าตัวแปรในล าดับถัดไป ท าให้เราสามารถพิจารณาเลือกจ านวนตัวแปรท่ี

เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Tan, Steinbach and Kumar. 2006; Asha, Manjunath and Jayaram. 

2010) 

3. เทคนิคการพยากรณ์ (Prediction) 

     เทคนิคการพยากรณ์เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์หนึ่งอย่างหรือมากกวา่โดย

อาศัยข้อมูลจากอดีตมาสร้างเป็นตัวแบบ (Model) ในการพยากรณ์ (Sang. 2012) ในงานวจิัยนี้ได้ทดลอง

สร้างตัวแบบในการพยากรณ์ด้วยเทคนิคต่อไปนี้ 

 3.1 เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ (Backpropagation Neural Network: BPNN)

เป็นขั้นตอนวธีิโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multilayer Perceptron: MLP) เรียนรู้โดยการปรับค่า

น้ าหนักในเส้นเชื่อมต่อระหว่างโหนด (Nodes) ให้เหมาะสมโดยการปรับค่าจะขึ้นกับความแตกต่างของค่า

เอาท์พุตท่ีค านวณได้กับค่าจริงในข้อมูลฝึกสอนพืน้ฐาน การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ

จะใช้ข้อมูลท่ีผ่านเข้าไปในล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัของโครงขา่ยโดยอินพุตเวกเตอร์ (Input Vector) จะถูกน าเข้า

และจะส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายเข้าไปในชั้นของระบบโครงข่ายชั้นต่อชั้นแบบตัวเดินหน้าผ่านค่า

น้ าหนัก (Weight) จนได้ผลลัพท์ของโครงข่าย ซึ่งในทางกลับกันของกระบวนการแพร่กลับ ค่าน้ าหนักของ

โครงข่ายจะถูกปรับเปลี่ยนไปโดยขึน้อยู่กับค่าความผิดพลาดของผลท่ีค านวณจากโครงข่าย โดยล าดับชั้นการ

ท างานของ BPNN ท่ีนิยมใช้ มี 3 ล าดับชั้นได้แก่ ชั้นน าเข้า (Input Layer)  ชั้นซ่อน (Hidden Layer) และชั้นน า

ออก (Output Layer) (Baha, Emine and Dursun. 2012; Rojas. 1996) 

3.2 เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน  (Support Vector Machines: SVMs) เป็นเทคนิคการ

จ าแนกประเภทข้อมูลท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสถิติคล้ายเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Luts 

et al. 2010; Cristianini and Shawe-Taylor. 2000) หลักการของSVMs คือการใช้ข้อมูลน าเข้าท่ีใช้ฝึกสอน

เป็นเวคเตอร์ในสเปซ N มติิ เช่น ถ้าในกรณีของ 2 มติิและ 3 มติิจะเป็นจุดท่ีอยู่ในระนาบ (x, y) และสเปซ (x, 

y, z) ตามล าดับ จากนั้นท าการสร้างไฮเปอร์เพลน (Hyperplane) ท่ีจะแยกกลุ่มของเวคเตอร์อินพุตออกเป็น

กลุ่มต่าง ๆในกรณีท่ีเป็น 2 มิติไฮเปอร์เพลนก็คือเส้นตรงและกรณีท่ีเป็น 3 มติิไฮเปอร์เพลนก็คือระนาบ

กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ของเทคนิค SVMs ท าโดยเลือกเส้นหรือระนาบจ าแนกประเภทข้อมูลท่ี

เหมาะสมท่ีสุดโดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการท่ีเหมาะสมซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันท่ีค านวณ

ได้จากข้อมูลท่ีน ามาฝึกสอนโดยใช้ทฤษฎกีารหาค่าเหมาะสมท่ีสุด (Optimization Theory) ในบางกรณีท่ีข้อมูล

สองกลุ่มอาจจะจับกลุ่มในต าแหน่งต่างๆแบบไมเ่ชิงเส้น (Non-Linear) ท าให้ไม่สามารถใช้วิธีแบบเชิงเส้นได ้

ข้อเด่นของเทคนิค SVMs จะใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล (Kernel Function) ท าการแปลงค่าเวคเตอร์ในสเปซข้อมูล

น าเข้าไปสู่สเปซข้อมูลแบบอ่ืนได้ ท าให้สามารถรองรับข้อมูลท่ีมีมิติเพิ่มมากขึน้ได้ 

3.3 เทคนิคการรวมกลุ่มตัวจ าแนกประเภท(Ensemble Classify)เป็นเทคนิคในการรวมเอากลุ่ม

ของตัวจ าแนกข้อมูลอย่างง่ายหลายตัวจ าแนกมาช่วยแก้ปัญหาเดียวกันด้วยการน าเอาตัวจ าแนกข้อมูล

เหล่านั้นมาร่วมกันตัดสินใจ ซึ่งเทคนิคท่ีนิยม คือ วิธีการ Bagging และวิธีการ Boosting (Shixin. 2003; 
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Freund and  Schapire. 1995) ในงานวจิัยนีเ้ลือกใช้วิธีการ Bagging ซึ่งเป็นวธีิการสุ่มข้อมูลย่อยจากชุดขอ้มูล

ฝึกสอนแบบสุ่มซ้ าได้ (Bootstraps Replacement) จ านวนหลายเซตย่อย น ามาสร้างตัวจ าแนกท่ีแตกต่างกัน

แล้วจึงน าผลการท านายของแต่ละตัวจ าแนกย่อยมาพิจารณาร่วมกัน ท่ีนิยมใช้ คือ การลงคะแนนเสียงข้าง

มาก (Breiman.1996)  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ได้ด าเนินงานโดยประยุกต์ตามแนวทางในการท าเหมืองข้อมูลท่ีเรียกวา่ กระบวนการ

มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ CRIPS-DM (Cross Reference Industry Standard for Data Mining)(Chapman 

et al. 2000) ท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งมขีั้นตอนการด าเนินการวจิัย ดังภาพท่ี 1 รายละเอียดการ

ท างานแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 

1. ขั้นการจัดเตรียมข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ข้อมูลของนิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 จ านวน 180 ระเบียน ประกอบด้วย คุณสมบัติ 23 ตัวแปร แบ่งเป็น 

ตัวแปรอิสระ 22 ตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลภูมิหลังต่างๆ และข้อมูลผลการเรียนของรายวชิาท่ีศึกษาในแผนการ

เรียนชั้นปีท่ีหนึ่งและชั้นปีท่ีสอง ตัวแปรตามหรือตัวแปรพยากรณ์ คือ เกรดเฉลี่ยของนิสิตเมื่อส าเร็จ

การศึกษา โดยข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท านาย เช่น สถานะการศึกษา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลท่ี

ไมม่คี่า (Missing Value) ซึ่งได้ถูกคัดออก ดังแสดงในตาราง 1 

2. ขั้นการคัดเลือกคุณสมบัต ิ 

 ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างตัวแบบการพยากรณ์จากข้อมูลท้ังหมดท่ีมีตัวแปรอิสระ 22 ตัวแปร ด้วย

เทคนิคBPNN และเทคนิคSVMs ได้ผลการพยากรณ์ท่ีมีค่ารากท่ีสองของก าลังสองของข้อผิดพลาด (Root Mean 

Square Error: RMSE) เท่ากับ 0.2444 และ 0.1246 ตามล าดับ หลังจากนั้น จึงท าการวเิคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้

ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติท่ีส าคัญ โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติ 3 วิธี ได้แก่ การคัดเลือกคุณสมบัติ

แบบ Correlation-based Feature Selection การคัดเลือกคุณสมบัติแบบ Consistency-based Feature Selection 

และ การคัดเลือกคุณสมบัติแบบ Gain Ratio Feature Selection ผลการทดลองท้ังสามเทคนิคสามารถลดจ านวน

ของคุณสมบัติจาก 22 ตัวแปร เหลือ 9ตัวแปร 10 ตัวแปร และ 11 ตัวแปร ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 2 

3. ขั้นการสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ 

หลังจากคัดเลือกคุณสมบัติท่ีส าคัญด้วยเทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติ 3 วธีิ แล้ว จึงน าข้อมูล

ตามผลการคัดเลือกมาสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยเทคนิคBPNNและเทคนิค

SVMs ซึ่งในงานวจิัยนีไ้ด้ใช้เทคนิค 10-fold Cross Validation ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน 

ท าการสร้างตัวแบบ 10 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลครั้งละเพียง 9 ส่วนเป็นส่วนของการฝึกสอน และข้อมูลอีก 1 ส่วนท่ี

เหลือเป็นส่วนของการทดสอบ พบว่า ชุดข้อมูลท่ีมีจ านวนคุณสมบัติ 10 ตัว ให้ค่าความถูกต้องในการ

พยากรณ์ของท้ังสองเทคนิคสูงกวา่ชุดขอ้มูลอ่ืนๆ จากนั้นจึงน าชุดข้อมูลนีม้าท าการทดลองอีกครั้ง โดยมกีาร

ปรับค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแบบพยากรณ์ ดังนี้ 
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1) การปรับค่าพารามิเตอร์ของเทคนิค BPNN คือ ปรับค่าจ านวนโหนดในชั้นซ่อน (Hidden 

Layer) เป็นจ านวน 5 โหนด 6 โหนด 7 โหนด 8 โหนด 9 และ 10 โหนด ตามล าดับ ก าหนดค่าอัตราการ

เรียนรู้ (Learning Rate) เป็น 0.2 ก าหนดค่าโมเมนตัม (Momentum) เป็น 0.2 และก าหนดจ านวนรอบในการ

ทดสอบ (Training Time) เป็น 100 รอบ จากนั้นท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบวา่ ตัว

แบบโครงสร้าง BPNN ท่ีดีท่ีสุดมจี านวนชั้นซ่อนเป็น 10 โหนด(10:10:1) 

2) การปรับค่าพารามเิตอร์ของเทคนิค SVMs คือก าหนดค่าคอมเพลกซิตี ้(Complexity) หรือ

ค่า C เป็น 1 และเลือกเคอร์เนล เป็นแบบโพลินอเมยีลฟังก์ชัน (Polynomial Function) และ แบบเรเดียลเบสิส

ฟังก์ชัน (Radial Basis Function) จากนั้นท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่า ได้ตัวแบบ

พยากรณ์ด้วยเทคนิค SVMs ด้วยเคอร์เนลแบบโพลินอเมยีลฟังก์ชัน 

3) เมื่อได้ตัวแบบพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดของเทคนิคการพยากรณ์ท้ัง 2 เทคนิค ผู้วจิัยได้ทดลองเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจ าแนกประเภท โดยเลือกใช้วิธีการ Baggingให้กับตัว

แบบพยากรณ์ท้ังสองเทคนิค ผลการทดลองพบวา่ ตัวแบบพยากรณ์ท้ังสองเทคนิคนั้นมีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์เพิ่มขึน้ 

4. ขั้นการวัดประสิทธิภาพตัวแบบในการพยากรณ์ 

การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ท่ีท าการทดลองในงานวิจัยนี้ เลือกใช้การวัด

ประสิทธิภาพของตัวแบบด้วยค่ารากท่ีสองของก าลงัสองของข้อผิดพลาด (Root Mean Square Error: RMSE)

ซึ่งเป็นมาตรวัดท่ีนิยมใช้เพื่อวัดความแตกต่างระหว่างค่าท่ีพยากรณ์และค่าจริง สรุปผลการประเมิน

ประสิทธิภาพ แสดงในตาราง 3 และภาพท่ี 2  
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ภาพที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 

 

การจัดเตรียมข้อมลู 

 

การคัดเลือกคุณสมบัติ 

- Correlation-based 

- Consistency-based 

- Gain Ratio 
 

การวัดประสทิธิภาพ 

- Root Mean Square Error 

 

น าไปใช้งาน 

 

 

Backpropagation Neural Network 

Support Vector Machines 

  Ensemble Classify 

- Bagging method 

 

การสร้างตัวแบบ 
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ตาราง 1 ตัวแปรท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 
 

ล าดับ ชื่อตัวแปร รายละเอียด ชนิดข้อมูล 

1 Entrance  Entrance Method Nominal 

2 Sex  Gender  Nominal 

3 In_Fa  Father’s income Ordinal 

4 Occu_Fa  Father’s career  Nominal 

5 In_Mo  Mother’s income Ordinal 

6 Occu_Mo  Mother career Nominal 

7 Acad_Fa  Father’s degree Ordinal 

8 Acad_Mo  Mother’s degree Ordinal 

9 Old_GPA  Grade 12 GPA Interval 

10 GENERAL  General subjects Interval 

11 251100  Philosophy of Sciences Interval 

12 252111  Introductory Mathematics Interval 

13 256103  Introductory Chemistry Interval 

14 258101  Introductory Biology Interval 

15 261103  Introductory Physics Interval 

16 252112  Calculus  Interval 

17 254271  Introduction  to Programming Interval 

18 252351  Discrete Mathematics Interval 

19 254251  Data Structure Interval 

20 254261  Computer Architecture Interval 

21 254275  Object Oriented Programming Interval 

22 254351  Database System Interval 

23 GPA  Learning Achievement Interval 
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ตาราง 2 แสดงผลการคัดเลือกคุณสมบัต ิ
 

 

วิธีการคัดเลือกคุณสมบัติ 

 

ผลการคัดเลือกคุณสมบัติ 
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61
 

25
43

51
 

Consistency-based 

 Feature Selection 

√ √ √ √ √  √ √  √ √ 

Correlation-based  

Feature Selection 

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Gain Ratio Feature Selection √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตาราง 3 และภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่าระหวา่งตัวแบบพยากรณ์ BPNN และ SVMs ท่ียังไม่มกีาร

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยวธีิการ Bagging นั้น พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ SVMs มปีระสิทธิภาพในการพยากรณ์

ดีกว่าตัวแบบพยากรณ์ BPNN เพราะค่า RMSE น้อยกวา่ คือ 0.1150 และ 0.1344 ตามล าดับ แต่เมื่อมีการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของตัวแบบพยากรณ์ (BaggingBPNN และ BaggingSVMs) พบวา่ ตัวแบบ

พยากรณ์ท้ังสองแบบมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดีขึ้นจากตัวแบบพยากรณ์เดิม และพบว่าตัวแบบ

พยากรณ์ BaggingBPNN กลับมปีระสิทธิภาพในการพยากรณ์ดีกวา่ตัวแบบพยากรณ์BaggingSVMs เพราะ

คา่ RMSE น้อยกวา่ คือ 0.1051 และ 0.1071 ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
งานวจิัยนี้ท าการวเิคราะห์ปัจจยัการเรียนรู้ท่ีส าคัญในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ และสร้างตัว

แบบพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉลี่ย) เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อมูลภูมิหลังต่าง ๆ ได้แก่ 

วธีิการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา เพศ รายได้ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา วุฒกิารศึกษา

ของบิดามารดา เกรดเฉลี่ยของนักเรียนเมื่อส าเร็จมัธยมศกึษา น ามารวมกับข้อมูลผลการเรียนของรายวชิาท่ี

ศึกษาในแผนการเรียนชั้นปีท่ีหนึ่งและชั้นปีท่ีสอง รวมท้ังสิน้เป็นจ านวนตัวแปรอิสระ 22 ตัวแปร สร้างตัวแบบ

ตาราง 3 เปรียบเทียบการวัดประสิทธิภาพ 

               ของตัวแบบพยากรณ์ 
 

ตัวแบบพยากรณ์ ค่า RMSE 

BPNN 0.1344 

BaggingBPNN 0.1051 

SVMs 0.1150   

BaggingSVMs 0.1071 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ 
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การพยากรณ์ตัวแปรตาม ได้แก่ เกรดเฉลี่ยเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลท่ีใช้ในงานวจิัยนี้ได้มาจากข้อมูลของ

นิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรเดียวกัน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2548 และส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 180 ระเบียน  

การด าเนินการวจิัย ได้น าข้อมูลมาคัดเลือกคุณสมบัติท่ีส าคัญด้วยเทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติ 3 

วธีิ สามารถลดจ านวนของคุณสมบัติจาก 22 ตัวแปรเหลือ 10 ตัวแปร แล้วน าข้อมูลมาใช้สร้างตัวแบบการ

พยากรณ์ด้วยเทคนิคBPNNและเทคนิคSVMs ท าการปรับค่าพารามเิตอร์ของตัวแบบให้มปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 

รวมท้ังเพิ่มเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจ าแนกประเภทด้วยวธีิ Bagging ได้ตัวแบบการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มคี่า RMSE อยู่ในระดับต่ ามาก โดย BaggingBPNN มปีระสิทธิภาพสูงสุดท่ีคา่ RMSE เท่ากับ 0.1051 

จากผลการวเิคราะห์คัดเลอืกคุณสมบัติท่ีส าคัญท่ีไดจ้ านวน 10 ตัวแปร พบวา่ ตัวแปรดังกล่าว เป็น

รายวิชาท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2552ข) รวมท้ังยังคงเป็นรายวชิาท่ีบรรจุไวใ้นหลักสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 การศึกษาความเหมาะสมของรายวิชาใน

หลักสูตรนั้นจะเป็นประโยชน์ในการบริหารหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ซึ่งคุณสมบัติอันพึง

ประสงค์ของบัณฑิตท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคมจะช่วยรักษามาตรฐานของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ของประเทศไทยให้เทียบเคียงกับประเทศใกล้เคียง อันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนนิสิตระหวา่ง

ประเทศในประชาคมอาเซียน นอกจากประโยชน์ในการบริหารหลักสูตรของสถาบันการศึกษาแล้ว ตัวแบบ

การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนิสิตยังจะช่วยให้นิสิตสามารถประเมนิตนเองและปรับพฤติกรรมการเรียน เช่น 

การเพิ่มถอนรายวชิาให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง กล่าวคอื หากเป็นรายวชิาบังคับ นิสิตอาจจะชะลอ

การเรียนในรายวิชาท่ีอาจส่งผลต่อการพ้นสภาพ และหากเป็นรายวิชาเลือก นิสิตก็จะมีข้อมูลช่วยการ

ตัดสินใจเลือกรายวชิาท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

อย่างไรก็ตามจากข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลของจ านวนนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาด้วยหลักสูตรเดียวกัน 

จึงไม่สามารถใช้ข้อมูลของนิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรเก่าได้ ท าให้ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามีน้อย การวิเคราะห์

ข้อมูลจึงยังไมส่ามารถอ้างอิงและทดสอบได้มากนัก ดังนั้นจึงควรใช้ขอ้มูลของนิสติท่ีก าลงัจะส าเร็จการศกึษา

ในการวเิคราะห์และทดสอบเพิ่มเติมรวมท้ังวเิคราะห์ด้วยตัวแบบการพยากรณ์ขั้นสูงอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ทักษะการรู้เท่าทันส่ือมวลชนและส่ือสมัยใหม่ของวัยรุ่น ในจังหวัดสกลนคร  

Teenagers’ Skill of Knowing What’s What and as Much as the Mass 

and Modern Media’s Knowing in Sakon Nakhon Province 

 

ภัทร์ศิน ี แสนส าแดง 1 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมข่องวัยรุ่น

ในจังหวัดสกลนคร 2. ศึกษาผลของการใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ท่ีมีต่อการด าเนินชีวติประจ าวันของ

วัยรุ่นในจังหวัดสกลนคร ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดเทคโนโลยีสื่อสาร

เป็นตัวก าหนด แนวคิดการใช้สื่อกับวถิีชีวิตประจ าวันของวัยรุ่น และแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของวัยรุ่น 

กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัิติการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ท่ีจัดโดยสาขาวชิานิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 ของโรงเรียนสกลราช

วทิยานุกูล และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมท้ังหมด 

160 คน เครื่องมอืท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วเิคราะห์ข้อมูล

ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา่  

1. วัยรุ่นในจังหวัดสกลนครมทัีกษะการรูเ้ท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมโ่ดยรวมในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 

 1.1 โครงสร้างของความรู้ มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  

 1.2 แรงจูงใจในการตัดสินใจ หรือ จุดยืนส่วนบุคคล มคีะแนนเท่ากับ 3.13   

 1.3 เครื่องมอืในการประมวลข้อมูล มคีะแนนเท่ากับ 3.60  

 1.4 กระบวนการวเิคราะห์และตีความหมายข้อมูล มคีะแนนเท่ากับ 3.33  

 2. การใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นท้ัง 3 รูปแบบ  

 2.1 การด าเนินชีวิตประจ าวันในครอบครัว พบวา่ มกีารติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว

ผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram รวมท้ังโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 3.75 ในขณะเดียวกัน การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ท าให้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกใน

ครอบครัวลดลง ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.13  

                                                           
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 2.2 การด าเนินชีวิตประจ าวันในการเรียน พบว่า การใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ท าให้

สะดวกสบายในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อช่วยในการศึกษา ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.28, มีการน า

สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมม่าใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อช่วยในการศึกษาในระดับมาก คะแนน

เฉลี่ย 3.98 และการค้นคว้าหาความรูจ้ากสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมท่ าให้เข้าใจเนือ้หาในบทเรียนมากขึน้ ใน

ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.73  

 2.3 การด าเนินชีวิตประจ าวันในการใชเ้วลาวา่งและการใช้สื่อมวลชน พบวา่ มกีารติดต่อสื่อสาร

กับเพื่อนผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram รวมท้ังโปรแกรมสนทนาออนไลน์    ในระดับมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 4.26, การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมท่ าให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้ในระดับมาก

ท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.09, กิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่คือการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.94 และ มเีพื่อนใหมท่ี่รู้จักผ่านทาง Social media เช่น Facebook, Instagram รวมท้ังโปรแกรม

สนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.72  
 

ค าส าคัญ : การรู้เท่าทันสื่อ, สื่อมวลชน, สื่อสมัยใหม,่ วถิีชีวิตประจ าวัน, วัยรุ่น 
 

Abstract 

The purposes of this study were to: 1) investigate teenagers’ skill of knowing what’s what and 

as much as the mass and modern media’s knowing in Sakon Nakhon province, and 2) examine the 

effects of using mass media and modern media upon making a daily living of teenagers in Sakon 

Nakhon province under the conceptual framework of the model of knowing what’s what and as much 

as the mass media’s knowing, of the prescribed idea of communication technology, of the idea of using 

media and way of daily life of teenagers and of the idea of needs among teenagers.  The samples 

were teenagers who participated in the project of workshop on ‘Knowing What’s What and as Much as 

the Mass Media’s Knowing’ which was held by the Department of Communications, Sakon  Nakhon 

Rajabhat University comprising MathayomSuksa 5 students at SakonratWithayanukul School and 

undergraduate students, Faculty of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University totaling 

160 students. The instrument for collecting data was a 5-rating scale questionnaire.  Data analysis was 

done through percentage, mean and standard deviation. 

 The findings of study were found as follows: 

1. The teenagers in Sakon Nakhon province had their skill in knowing what’s what and as 

much as the knowing by mass and modern media as a whole at high level.  Considering it by aspect, 

all the aspects were found at high level as follows: 

 1.1 That of ‘structure of knowledge’ had a score of 3.87; 

 1.2 That of ‘motivation for decision or personal standpoint’ had a score of 3.13;  
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 1.3 That of ‘instrument for gathering data’ had a score of 3.60; 

  1.4 That of ‘analytical process and data interpretation’ had a score of 3.33. 

 2. The use of mass media and modern media had an effect upon the teenagers’ behavioral 

adjustment to the 3 styles of making a daily living. 

 2.1 In making a daily living in the family, it was found that there was a communication with 

the family’s members through social media such as Facebook, Instagram and online conversation 

programs at high level with a mean score of 3.75.  At the same time, the exposure to mass media and 

modern media resulted in a decrease of interaction between the teenagers and family’s members at 

high level with a mean score of 3.13. 

  2.2 In making a daily living in learning, it was found that the use of mass media and 

modern media was convenient for investigating knowledge in study at the highest level with a mean 

score of 4.28; that the use of mass media and modern media in searching for knowledge in study was 

at high level with a mean score of 3.98; and that the search of knowledge from mass media and 

modern media helped the teenagers better understand the contents at high level with a mean score of 

3.73. 

 2.3 In conducting the teenagers’ daily life when having spare time and in using the mass 

media, it was found that there was a communication with friends through the social media such as 

Facebook, Instagram and online conversational programs at the highest level with a mean score of 

4.26; that the teenagers’ exposure to mass media and modern media made them feel relaxed at the 

highest level with a mean score of 4.09; that most of the teenagers’ spare-time activities were to 

expose themselves to mass media and modern media at high level with a mean score of 3.94; and 

that they had new friends being introduced by social media such as Facebook, Instagram and online 

conversational programs at high level with a mean score of 3.72. 
 

Keywords : Knowing what’s what and as much as the media, Mass media, Modern media,  

                  Way of daily life, Teenagers 
 

บทน า 
สถานการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบันถือวา่อยู่ในยุคของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม ่

ดังท่ี Alvin Toffler (วิภา อุตมฉันท์. 2544) ได้เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมวา่เหมือนกับ

คลื่นท่ีตามติดกันมา สังคมปัจจุบันอยู่ในช่วงของคลื่นลูกท่ีสามคอืเป็นอารยธรรมยุคเทคโนโลยีระดับสูง  เป็น

ยุคของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ คนในสังคมจึงหันมาให้ความสนใจกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยจะเห็นวา่คอมพิวเตอร์มกีารแพร่กระจายไป
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เร็วมากและมกีารพัฒนารูปแบบให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานและการติดต่อสื่อสารมากขึน้ในทุก

ระดับของสังคม ส่งผลให้เกิดการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหมท่ี่เรียกว่า Interactive ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสามารถมี

ปฏสิัมพันธ์โต้ตอบระหวา่งกันได้ทันทีในขอบเขตท่ีกวา้งไกล 

จากสภาวะสังคมโลกท่ีเกิดเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ส่งผลให้แบบแผนพฤติกรรมในการเปิดรับ

สื่อมวลชนของผู้รับสารเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังผลการวจิัยของ Hara and Shigemori (2003) เรื่อง การ

ใช้อินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมกีารใช้นิตยสาร/วารสาร

น้อยลง เนื่องจากสามารถเข้าไปค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์มากขึ้น และสามารถค้นคว้าได้ทุกเวลาและ

ย้อนหลังได้อีกด้วย ในส่วนของพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมพีฤติกรรม

การรับชมโทรทัศน์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้ามา กล่าวคือ รับชมโทรทัศน์ขณะใช้อินเทอร์เน็ต

ควบคู่ไปด้วย และบางคนมคีวามสนใจชมโทรทัศน์น้อยลง ในขณะท่ีบางคนก็ตัดสินใจเลือกเนือ้หาท่ีจะรับชม

มากขึน้   

ประเทศไทยในปัจจุบัน มกีารเพิ่มจ านวนของสื่ออย่างรวดเร็ว ไมว่า่จะเป็นสื่อมวลชนดั้งเดิม ได้แก่ 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวทิยุกระจายเสียง และสื่อวทิยุโทรทัศน์ หรือเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่อย่างสื่ออินเทอร์เน็ตท่ี

สามารถเปิดรับได้หลายช่องทาง ท้ังคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต (Tablet) เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว

ไมแ่พ้กัน จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหมม่ากมายและหลากหลาย

เพิ่มขึน้ทุกวัน สังคมในทุกวันนีจ้ึงเปรียบเสมอืนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าและบริการ

นานาชนิดท่ีเป็นผลผลิตจากสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ท่ีหลากหลายให้ผู้รับสารได้เลือกเปิดรับ 

เกิดเป็นลักษณะของวัฒนธรรมท่ีเรียกวา่ วัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารท่วมท้น (Information–saturated culture) 

ท าให้เกิดปัญหาตามมาเกี่ยวกับการบริโภคสื่อและข้อมูลข่าวสาร นั่นก็คือมนุษย์ในสังคมไมส่ามารถเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ได้ แต่จะใช้วิธีการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพียงบางส่วน  โดยใช้กระบวนทาง

ความคิดท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติท่ีเรียกว่า Automaticity ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีมนุษย์ใช้ในการ

ตัดสินใจเพื่อคัดกรองข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านเข้ามาในระบบความคิด โดยมนุษย์จะคัดท้ิงข้อมูลข่าวสารเกือบ

ท้ังหมด และจะเลือกเปิดรับเฉพาะแต่ข้อมูลข่าวสารท่ีตรงกับความสนใจเท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีช่วย

ปกป้องมนุษย์จากกระแสการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารท่ีมีมากเกินไปในสังคม แต่เนื่องจากกระบวนการ

ดังกล่าวเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้โดยไม่รู้ตัว ท าให้เปิดรับสื่อโดยไม่มกีารวางแผนล่วงหน้าในการก าหนด

ประเภทของสื่อและเนือ้หาท่ีเปิดรับ มนุษย์จึงคิดว่าข้อมูลข่าวสารท่ีตนเองบริโภคนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารท่ี

ตอบสนองความต้องการของตนอย่างแท้จริง ท้ังท่ีความจริงแล้วอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ และเมื่อมีข้อมูล

ข่าวสารท่ีมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันเข้ามา ก็จะเลือกเปิดรับข้อมูลแบบเดิมอีกส่งผลให้เกิดพฤติกรรมบริโภค

ข้อมูลข่าวสารประเภทนั้นอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็นกิจวัตรหรือกิจกรรมท่ีท าจนเคยชิน ท าให้มนุษย์

สูญเสียโอกาสท่ีจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆท่ีอาจจะตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงได้ดีกวา่ หรือเป็น

ข้อมูลข่าวสารท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตได้มากกวา่  ท าให้มีความรู้และประสบการณ์อยู่แค่ใน

กรอบของข้อมูลข่าวสารแบบเดิมๆ และเกิดความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับเป็นประจ านั้นว่า

เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีครอบคลุมและลึกเพียงพอในการรับรู้ท้ังๆ ท่ีในความเป็นจริงอาจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
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ของข้อมูลท้ังหมด เช่น เวลาดูรายการข่าวทางโทรทัศน์ ก็จะเลือกรับรู้แต่เฉพาะข่าวท่ีรับประจ า และเชื่อ

ตามท่ีข่าวนั้นน าเสนอ ท้ังท่ีความจริงรายการข่าวดังกล่าวอาจน าเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น  

กระบวนการ Automaticity ยังส่งผลให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมสื่อมวลชนท่ีน าเสนอ

ข่าวสารนั้นๆ ด้วยการเป็นผู้เลือกเปิดสื่อมวลชนเพื่อเปิดรับข้อมูลท่ีสนใจด้วยตนเอง เช่น เลือกเปิดดูแต่

รายการโทรทัศน์ท่ีชอบ หรือเลือกอ่านหนังสือพิมพ์เฉพาะคอลัมน์ท่ีสนใจและอ่านเป็นประจ า แต่ในความเป็น

จริงแล้วสื่อมวลชนต่างหากท่ีเป็นผู้ควบคุมตัวเรา เพราะสื่อมวลชนเป็นผู้เลือกเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารมา

น าเสนอเรา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สื่อมวลชนได้ก าหนดตัวเลือกให้แคบลงจนเหลือเพียงข้อมูลไม่กี่

ประเภทจากข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่มากมาย หลังจากนั้นสื่อมวลชนก็ใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีน าเสนอนั้นมาควบคุม

ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของเราให้เป็นไปตามท่ีสื่อนั้นๆ ต้องการ 

จากการเข้ามาของเทคโนโลยีสื่อสมัยใหมจ่ะเห็นวา่คนในสังคมไทยเกิดการตื่นตัวกับสิ่งเหล่านีด้้วย

เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่มรีูปแบบพฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่อย่างขาดการวิเคราะห์

แบบมเีหตุผลหรือเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้วยกระบวนการautomaticity นอกจากนีย้ังพบวา่ผู้รับสารขาดทักษะ

ในการใช้และการตีความหมายเนือ้หาสารอย่างถูกต้องหรือมกีารน าไปใช้ในทางท่ีผิดดังจะเห็นได้จากข่าวใน

หน้าหนังสือพิมพ์ท่ีกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีความคึกคะนองได้น าความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหมไ่ป

ใช้โดยการถ่ายภาพ หรือถ่ายคลิปวีดีโอภาพลามกอนาจารลงในสื่ออินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อ

เผยแพร่หรือน าลงแผ่นซดีีเพื่อจ าหน่าย ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนีเ้กิดขึน้ในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศแทบจะทุกวัน   

เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับเนือ้หาจากสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหมท่ี่ตอบสนอง

เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างแท้จริง และสามารถน าข้อมูลขา่วสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์แกก่ารด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ผู้รับสารจึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมให้รู้จกัเปิดรับสื่อและเลอืกเนือ้หาสารอย่างชาญ

ฉลาด หรือมทัีกษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งหมายถึง ความเข้าใจในเนื้อหาสาร ได้แก่ ความสามารถในการรับรู้ 

วเิคราะห์ ตีความเนื้อหาสารท่ีเปิดรับ และสามารถประเมินเนื้อหาสารเพื่อน าไปกลั่นกรองในการใช้ให้เป็น

ประโยชน์ รวมถึงความสามารถในการผลติสารเองได้ (พัฒน์ บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์. 2546) การเตรียมความพร้อม

ให้ผู้รับสารมทัีกษะการรู้เท่าทันสื่อก็เพื่อไมใ่ห้ผู้รับสารตกอยู่ใต้การควบคุมของสื่ออย่างท่ีเป็นมา โดยเฉพาะ

ในกลุ่มผู้รับสารท่ีเป็นวัยรุ่น เพราะเป็นวัยท่ีมคีวามไวต่อการเปิดรับสื่อ ท าให้เนือ้หาจากสื่อมวลชนท่ีวัยรุ่น

เปิดรับนั้นสามารถเข้ามามอิีทธิพลต่อวัยรุน่ในดา้นความคิดและพฤติกรรมไดง้่าย ยิ่งรูปแบบและการน าเสนอ

เนือ้หาสารผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสมัยใหมม่กีารพัฒนาให้มท้ัีงเสียงและภาพท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

หรือมัลติมีเดีย ก็จะยิ่งเป็นท่ีสนใจของกลุ่มผูร้ับสารท่ีเป็นวัยรุ่นมากขึน้ และส่งผลกระทบต่อวถิีชีวิตประจ าวัน

ของวัยรุ่นให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



52 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมข่องวัยรุ่นในจังหวัดสกลนคร   

2.เพื่อศึกษาผลของการใชส้ื่อมวลชนและสือ่สมัยใหมท่ี่มีผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวันของวัยรุน่ใน

จังหวัดสกลนคร     
 

ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวัยรุ่นท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งจัดโดย

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ใช้การสุ่มเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจ าจังหวัดสกลนคร ท่ีมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์และสื่อสมัยใหม่ไวบ้ริการนักเรียน และ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมท้ังหมด 160 คน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวจิัยเชิงปริมาณ เครื่องมอืท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยค าถามท้ังหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

 1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ โดยมแีนวค าถามเกี่ยวกับ ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ของ

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่  

 2.1 โครงสร้างของความรู้  

 2.2 แรงจูงใจในการตัดสินใจหรือจุดยืนส่วนบุคคล  

 2.3 เครื่องมอืในการประมวลข้อมูล  

 2.4 กระบวนการวเิคราะห์และตีความหมายข้อมูล 

 3. ผลของการใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมท่ี่มตี่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของวัยรุ่น โดยมแีนว

ค าถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันของวัยรุ่น 3 รูปแบบ ได้แก่  

 3.1 การด าเนินชีวิตประจ าวันในครอบครัว  

 3.2 การด าเนินชีวิตประจ าวันในการเรียน  

 3.3 การด าเนินชีวิตประจ าวันในการใช้เวลาวา่งและการใช้สื่อมวลชน  
 

การวิเคราะห์ผลข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วจิัยได้น าข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS 

for windows วเิคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาคือ เพศชาย 

จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 ตามล าดับ มอีายุระหว่าง 15 – 19 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 

80.0 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 20 – 24 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และมอีายุตั้งแต่ 25 ปีขึน้ไป 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามล าดับ มกีารศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย

ละ 65.0 รองลงมา มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ตามล าดับ ประเภท

ของสื่อท่ีเปิดรับเป็นประจ า คือ อินเทอร์เน็ต จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมา คือ โทรทัศน์ 

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4, นิตยสาร/วารสาร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และภาพยนตร์ 

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ ประเภทของรายการท่ีมีการเปิดรับ คือ ละครหรือซีรีส์จาก

ต่างประเทศ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ รายการข่าว/เล่าข่าว จ านวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.6, ละครไทย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1, สารคดี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0, 

เกมส์โชวห์รือรายการท่ีมีการแขง่ขนั จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1, รายการท่องเท่ียว จ านวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.8, วาไรตีโ้ชว ์(เช่น ตีสิบ, ท่ีนี่หมอชิต) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และรายการประเภท

ความรู้ (เช่น รายการสอนภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ เครื่องมอืและสถานท่ี

ในการเปิดรับสื่อคือ โทรศัพท์มือถือ/แท็ปแล็ต จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ โทรทัศน์

หรือวทิยุส่วนรวมของบ้าน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว จ านวน 27 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.9, โทรทัศน์หรือวทิยุส่วนตัว จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8, สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีซือ้เอง จ านวน 20 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.5และสื่อสิ่งพิมพ์ในสถานท่ีส่วนรวม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 

สาเหตุในการเปิดรับสื่อคือ ความเคยชิน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ ความบันเทิง 

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1, ประโยชน์ในการศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9, ตอบสนอง

ความอยากรู้อยากเห็น จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และเปิดรับสื่อตามคนรู้จัก/มคีนแนะน า จ านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล าดับ 

2. ทักษะการรูเ้ทา่ทันสื่อมวลชนและสือ่สมัยใหม่ 

    กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสกลนครมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.48 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.1 โครงสร้างของความรู้ เป็นความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัตัวสื่อ และถูกจัดเก็บไวใ้นระบบฐานข้อมูล

ความคิดของผู้รับสาร ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ผลกระทบจากสื่อ เนือ้หาของสื่อ คุณลักษณะของ

สื่อ โลกแห่งความจริง และตัวตนของผู้รับสาร ซึ่งส่วนประกอบท้ัง 5 นีท้ างานร่วมกันเป็นระบบ และจะถูก

น ามาพิจารณาในการเลือกเนือ้หาท่ีจะเปิดรับโดยมกีระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อน าไปเก็บไวใ้นระบบความ

ทรงจ า เป็นกระบวนการท่ีไมไ่ด้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่ต้องใช้การตั้งใจและความแมน่ย า โครงสร้างของ

ข้อมูลท าให้ผู้รับสารตระหนักรู้ในกระบวนการประเมนิข้อมูลมากขึน้และสามารถสร้างความหมายจากข้อมูล
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นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของตนได้ วัยรุ่นมโีครงสร้างของความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับตัวสื่อในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.87 

 2.2 แรงจูงใจในการตัดสินใจ หรือ จุดยืนส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 2 ส่วนส าคัญได้แก่ เป้าหมาย

และแรงขับ   

  - เป้าหมาย มีไวเ้พื่อให้ผู้รับสารรู้ว่าควรจะเลือกรับและเลือกปฏเิสธข้อมูลใด และยังเป็น

ตัวก าหนดทิศทางในการแสวงหาข้อมูลของผู้รับสารด้วย 

  - แรงขับ มีไว้ให้ผู้รับสารเกิดความพยายามในการสร้างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อให้ตอบสนองเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว้ 

จุดยืนส่วนบุคคลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารนี้ สามารถเกิดได้ใน 2สภาวะ คือสภาวะ

ตระหนักรู้  และสภาวะขาดการตระหนักรู้   

สภาวะตระหนักรู้ เป็นสภาวะท่ีผู้รับสารรู้จักระมัดระวังในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและ

สามารถตัดสินใจเลือกรับและปฏเิสธข้อมูลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ด้ เป็นสภาวะท่ีท าให้ผู้รับสารมกีารรู้เท่าทัน

สื่อนั่นเอง   

สภาวะขาดการตระหนักรู้ เป็นสภาวะท่ีผู้รับสารตัดสินใจเปิดรับข้อมูลโดยขาดความ

ระมัดระวังและไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และสื่อมวลชนจะกลายเป็นผู้ควบคุมผู้รับสาร และท าให้การ

เปิดรับสารนั้นเข้าสู่กระบวนการ automaticity 

  วัยรุ่นมแีรงจูงใจในการตัดสินใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.13 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง

เปิดรับสื่อโดยมีเป้าหมายว่าจะเลือกรับสื่อใด และเนื้อหาอะไร รวมท้ังมีความพยายามท่ีจะเข้าถึงสื่อท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 

 2.3 เครื่องมือในการประมวลข้อมูล ได้แก่ ความสามารถในการเปิดรับสื่อและทักษะการวเิคราะห์

และตีความหมายข้อมูล ความสามารถในการเปิดรับสื่อ (Competencies) คือ ความสามารถท่ีท าให้ผู้รับสาร

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีส่งผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง  ๆได้ โดยความสามารถนีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้มาก่อนจนเกิด

เป็นการกระท าโดยอัตโนมัติ  เช่น ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่ ง

ความสามารถเหล่านี้มสี่วนส าคัญต่อแรงขับในการแสวงหาข้อมูล เช่น บุคคลท่ีอ่านหนังสือไมอ่อก ก็จะไมม่ีแรง

ขับในการแสวงหาข้อมูลจากสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ 

 ทักษะการวเิคราะห์และตีความหมายข้อมูล (Skills) คือ ความสามารถในการวเิคราะห์และ

ตีความหมายข้อมูลท่ีได้จากสื่อ ซึ่งทักษะนี้จะต้องมกีารฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจึงจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น

เรื่อย ๆ ได้   

 วัยรุ่นมคีวามสามารถในการเปิดรับสื่อและมทัีกษะการวเิคราะห์และตีความหมายข้อมูลใน

ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.66 แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตัวอย่างมคีวามสามารถในการเข้าถึงและใช้สื่อ จนเกิดแรง

ขับให้เลือกเปิดรับสื่อนั้น ๆ นอกจากนีย้ังสามารถวเิคราะห์และตีความหมายขอ้มูลจากสื่อท่ีเปิดรับได้ แต่อาจ

ยังไมส่ามารถวเิคราะห์ได้ดีมากนัก ยังต้องมกีารพัฒนาทักษะในการวเิคราะห์และตีความหมายข้อมูล 
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 2.4 กระบวนการวเิคราะห์และตีความหมายข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคัดกรอง

ข้อมูล การตีความหมายข้อมูล และการประกอบสร้างความหมาย ขั้นตอนท้ัง 3 นี้ท างานร่วมกันอย่างเป็น

ระบบ กล่าวคือ ในการเปิดรับสารจากสื่อ ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจวา่จะคัดกรองสารใดเข้ามาและคัด

กรองสารใดท้ิงไป จากนั้นเมื่อรับสารเข้ามาแล้ว ก็ต้องใช้ความสามารถในการเปิดรับสื่อ หาสัญลักษณ์และ

นิยามของข้อมูลนั้นเพื่อตีความหมายของข้อมูล และสุดท้ายก็คือการประกอบสร้างความหมายของข้อมูลนั้น

ขึน้มาซึ่งจะต้องใชทั้กษะในกระบวนการวเิคราะห์และตีความหมายข้อมูลเขา้มาช่วย กลุ่มวัยรุ่นมกีระบวนการ

วิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.33  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความสามารถในการคัดกรองข้อมูล ตีความหมายข้อมูล และประกอบสร้างข้อมูลได้ แต่ยังเป็นการวเิคราะห์

และตีความหมายข้อมูลท่ีตรงกับความสนใจของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลของการใชส้ื่อมวลชนและสือ่สมัยใหม่ที่มีต่อการด าเนินชวีิตประจ าวันของวัยรุ่น 

    ผลการวจิัยพบวา่ การใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่มผีลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมใน

การด าเนินชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นท้ัง 3 รูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1 การด าเนินชีวิตประจ าวันในครอบครัว พบวา่ การใช้สื่อสมัยใหมม่ผีลต่อการสร้างความสัมพันธ์

ในครอบครัว กล่าวคือมีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram 

รวมท้ังโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.75 ในขณะเดียวกัน การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อ

สมัยใหม่กท็ าให้มีปฏสิัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวลดลง ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย 3.13  

 3.2 การด าเนินชีวติประจ าวันในการเรียน พบวา่ การใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมส่่งผลให้รูปแบบ

ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ท าให้

สะดวกสบายในการค้นควา้หาความรู้เพื่อช่วยในการศึกษาในระดับมากท่ีสุด มคีะแนนเฉลี่ย4.28, มีการน าเอา

สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อช่วยในการศึกษา ในระดับมากคะแนน

เฉลี่ย 3.98 และการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ท าให้เข้าใจเนื้อหาท่ีอยู่ในบทเรียนมากขึ้น

ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.73  

 3.3 การด าเนินชีวิตประจ าวันในการใช้เวลาว่างและการใช้สื่อมวลชน พบว่า วัยรุ่นได้น าสื่อ

อินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ด้วยการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับตนเองผ่านทางเว็บไซต์ social 

media เช่น Facebook, Instagram กล่าวคือ มีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่าน Social media เช่น Facebook, 

Instagram รวมท้ังโปรแกรมสนทนาออนไลน์ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.26, การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อ

สมัยใหม่ ท าให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย4.09, กิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่คือ

การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.94 และ มีเพื่อนใหม่ท่ีรู้จักผ่านทาง Social 

media เช่น Facebook, Instagram รวมท้ังโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.72  
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. กลุ่มวัยรุ่นมทัีกษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ในระดับมาก กล่าวคอื มคีวามสามารถใน

การเปิดรับสื่อประเภทต่าง ๆ ท้ังการอ่าน การฟัง การรับชม และการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเป็นการเปิดรับสื่อ

ในรูปแบบท่ีเป็นผู้กระท า (active)คือ มคีวามสามารถตัดสินใจในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารท่ีจะเลือกเปิดรับ 

ตีความหมายของข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดรับเข้ามา แล้วสร้างความหมายของข้อมูลข่าวสารนั้นจากระบบความรู้

ท่ีมีอยู่ในสมองได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล   

กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสื่อทุกประเภท(Access) ด้วยความตระหนักรู้ในคุณลักษณะเฉพาะของแต่

ละสื่อ และตัดสินใจเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อและเนือ้หาสารเพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมส่วน

บุคคล (Functional Literacy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเลือกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสมัยใหมร่่วมกับ

หรือทดแทนสื่อมวลชนบางประเภท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ Hara and Shigemori (2003) ท่ีพบว่า 

อินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาท าหน้าท่ีแทนสื่อมวลชนประเภทอ่ืนๆ อย่าง นิตยสาร/วารสาร หนังสือพิมพ์ และ

โทรทัศน์ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสาร (Create) ผ่านช่องทาง

เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนเองเป็นส่วนใหญ่  

2. การใช้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ท้ังในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โรงเรียน และกลุ่มเพื่อนฝูง ตลอดจนการใช้เวลาวา่ง

และการใช้สื่อมวลชนกล่าวคอื มกีารน าเอาเทคโนโลยีสื่อสมัยใหมม่าใช้ในทุกกิจกรรมการสื่อสารมากขึน้ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใชส้ื่อกับวถิีชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นท่ีกลา่ววา่ สังคมในปัจจุบัน วัยรุ่นก าลัง

ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ ท าให้ท้ังกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมการพักผ่อน

ของวัยรุ่นมคีวามจ าเป็นต้องบริโภคสื่อ (Media Consumption) ท าให้เกิดการใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือหาเลีย้ง

ชีวิตประจ าวัน (Instrumentality) การใช้สื่อเนื่องจากเป็นนิสัย (Habitual) การใช้สื่อเพื่อจัดตารางเวลาของ

ชีวิตประจ าวัน การใช้สื่อเพื่อการบริโภค เช่น ติดตามข่าวอาชญากรรมเพื่อตอบสนองความตื่นเต้น อยากรู้

อยากเห็น เป็นต้น (พัฒน์ บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์. 2546)   

ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นจึงมแีนวโน้มไปสู่การสื่อสารบนพืน้ท่ีสาธารณะ 

(Public Sphere) ภายใต้บริบทชุมชนเสมอืน (Virtual Community) ท่ีไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา และมปีฏกิิริยา

โต้ตอบระหวา่งกันได้ทันที (Interactive) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด ท่ีกล่าวว่า 

พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ท าให้อุปสรรคด้านระยะทางและกาลเวลากลายเป็นเรื่อง

ท่ีไร้ความหมาย เพราะไมอ่าจปิดกั้นประสบการณ์ของมนษุย์ได้อีกตอ่ไป จึงท าให้วัยรุ่นมกีารใช้เทคโนโลยีการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวันมากขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ท าให้ไม่สามารถได้ข้อมูลท่ีเจาะลึก

เกี่ยวกับการวเิคราะห์และตีความเนื้อหาท่ีเปิดรับ และไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันสื่อได้

ลึกซึง้มากนัก ดังนั้นผู้ท่ีจะท าการวจิัยครั้งต่อไปจึงควรเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 

interview) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีละเอียดและตรงกับความจริงมากขึน้ รวมท้ังข้อมูลบางส่วนท่ีแหล่งข้อมูล

ปกปิดไว้ และควรออกแบบค าถามในการสัมภาษณ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดตลอดจนควร

สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย ความไว้เนือ้เชื่อใจกับแหล่งข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีแท้จริงได้  

2. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อและรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ของแหล่งข้อมูลควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงมากขึน้   

3. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสมัยใหมผ่่านโทรศัพท์มอืถือแบบ smart phone หรือ tablet ท่ีมี

การใช้งานผ่านโปรแกรม หรือ applications ต่าง ๆ ท่ีวัยรุ่นมกีารใช้งานมากขึน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

พัฒน์ บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน.์ (2546). แบบแผนการเปิดรับสื่อมวลชนและการน าไปใช้ในชวีิตประจ าวัน ของ

ผูป้ระกอบอาชพีขับรถยนต์รับจ้าง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วภิา  อุตมฉันท์. (2544). คลืน่ลูกทีส่าม.กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การพิมพ.์ 

Hara, Y.  and Shigemori, M. (2003). Internet  Users  and  Televisions : Findings  and  

Hypotheses on  Viewing  Behavior. 2nd ed. Tokyo : NHK  Broadcasting  Studies. 

James,  P. (2005). Media  Literacy. 3rd ed. New  York : Sage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2592%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c%2520%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%25a4%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c


58 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

Reference  

Boonritrungroj, P. (2003).Pattern of Mass Media Exposure and Usage in Everyday Life of Taxi 

Driver. M.Com.Arts Thesis, Chulalongkorn University. 

Hara, Y.  and Shigemori, M. (2003). Internet  Users  and  Televisions : Findings  and  

Hypotheses on  Viewing  Behavior. 2nd ed. Tokyo : NHK  Broadcasting  Studies. 

James,  P. (2005). Media  Literacy. 3rd ed. New  York : Sage. 

Utomchan,W. (2001). The Third Wave. Bangkok: Yellow Printing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้ภาษา VBA ใน

โปรแกรมส าเร็จรูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล 

Development of a Program for Evaluating Questionnaire by Using VBA 

in Microsoft Excel 

 

ศิริพร ตั้งวิบูลยพ์าณิชย์1 
 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมประมวลผลแบบสอบถาม 

โดยการเขียนชุดค าสั่งภาษา Visual Basic for Application(VBA) ในโปรแกรมประยุกต์ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถรองรับค าถามท่ีมีค าตอบได้ 3 รูปแบบ (ตอบได้ 1 ตัวเลือก, ตอบได้หลาย

ตัวเลือก และแบบมาตราส่วนประมาณค่า) โดยการใช้คุณสมบัติการสบืทอดของคลาสท าให้โปรแกรมมคีวาม

ยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นอย่างมาก สามารถสร้างฟอร์มส าหรับการกรอกข้อมูลท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกับ

แบบสอบถามต้นฉบับนั่นคือ มีความง่าย และสะดวกในการป้อนข้อมูล การทดสอบประสิทธิภาพของ

โปรแกรมพิจารณาใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการลดเวลาการท างานและด้านความถูกต้องของ

ข้อมูลท่ีวเิคราะห์ได้ ทดสอบโปรแกรมกับแบบสอบถามของ 2 โครงการคือโครงการอบรมภาษาไทยส าหรับ

ชาวต่างชาติและแบบสอบถามงานวจิัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาการจัดการ

ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ส าหรับการพิจารณาด้านการ

ลดเวลา จะเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยมือและเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์

แบบสอบถามด้วยโปรแกรม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้สามารถลดเวลาในการ

ท างานได้ 0.47 วนิาทีต่อ 1 ค าถาม (ร้อยละ 23.2 เทียบกับเวลาท่ีค านวณด้วยมอื) ส าหรับการทดสอบด้าน

ความถูกต้องของผลการวเิคราะห์ แบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์ใหมด่้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งพบวา่ผลการ

วเิคราะห์ท่ีได้จากโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกับผลการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งกล่าวได้

วา่โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้สามารถใช้ทดแทนโปรแกรม SPSS ได้ 
 

ค าส าคัญ : แบบสอบถาม, การลดเวลา, วชิวลเบสิก 

 

 

                                                           
1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 

The purposes of this research were to develop and validate a program for questionnaire 

analysis by writing a command of the visual basic for application (VBA) in Microsoft Excel. The 

developed program can handle three types of answer (one answer, many answers and scale answer). 

By using class inherit property, this program is more flexible to create the input form (quite similar to 

the original questionnaire) that means it's easy and convenient to input raw data. The efficiency of the 

program was considered in two aspects, namely, time reduction and results validation by testing with 

questionnaires from two projects. For time reduction aspect, the comparison between the elapse times 

of questionnaire analysis by hand and developed program were conducted. The results shown that this 

program can reduce the elapse time around 0.47 seconds for each question (23.2% compare with hand 

calculation). In the validation aspect, the questionnaires were recalculated by SPSS software, the 

findings show that the results of the developed program were corresponding with SPSS results. In the 

other word this program can be used instead of SPSS software. 
 

Keywords : Questionnaire, Time reduction, VBA 
 

บทน า 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครมภีารกิจหลักท่ีต้องปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) 

การวจิัย 3) การให้บริการทางวชิาการแก่สังคม และ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ภารกิจ

ของมหาวทิยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คณะและหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยจ าเป็นจะต้อง

ประเมนิตนเอง (Self Assessment Report, SAR) นอกจากนีเ้มื่อมกีารด าเนินโครงการฝึกอบรม หรือโครงการ

บริการวิชาการ คณะหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้องประเมินผลโครงการเหล่านั้นหลังจากเสร็จสิ้น

โครงการ เพื่อน าผลการประเมนิโครงการท่ีไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

เครื่องมอืท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจหรือคุณภาพของโครงการท่ีนิยมใช้ได้แก่ แบบสอบถาม

หรือแบบประเมนิ ท้ังนีเ้พราะแบบสอบถามหรือแบบประเมนิมีค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถควบคุมให้ผู้ตอบ

ตอบค าถามในรูปแบบเดียวกันได้ อีกท้ังยังสามารถสอบถามผู้คนได้จ านวนมากโดยการส่งแบบสอบถามผ่าน

ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (จีรกาญจน์ เต็มพรสิน. 2549) ค าถามส่วนมากท่ีถูกใช้ในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนครเป็นค าถามแบบปลายปิด การประเมนิผลหรือวเิคราะห์ผลแบบสอบถามภายในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนครส่วนใหญ่จะใช้วธีิการค านวณด้วยเครื่องคิดเลข หรือแผ่นงานของโปรแกรมเอ็กเซล หรือ

โปรแกรมทางสถิติ เช่น โปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีฟังก์ชั่นในการวเิคราะห์สถิติตั้งแต่เบ้ืองต้นไป

จนถึงสถิติขั้นสูง อย่างไรก็ตามการประเมินผลโครงการในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้เพียงการค านวณด้วย

สถิติเบ้ืองต้นเท่านั้นได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จึงไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้โปรแกรม 

SPSS ในการวเิคราะห์ผล เนื่องจากโปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมประยุกต์ของต่างประเทศซึ่งมรีาคาค่อนข้างสูง 
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เองจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง (ธีระศักดิ์  

ลักษณะวิลาศ. 2546) เช่น การพัฒนาโปรแกรม Delphi 6 ร่วมกับการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ SQL 

Server ในการสร้างแบบสอบถามและวเิคราะห์ข้อมูลงานวจิัยทางสังคมศาสตร์ (พรรษชล ปันสีทอง. 2545) ต่อมา

เมื่อระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การสร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีได้รับความนิยม (จีรกาญจน์ เต็มพรสิน. 2549) 

งานวจิัยท่ีผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่จะมุง่เน้นไปท่ีการพัฒนาระบบการประมวลผลและแสดงผลของ

แบบสอบถามเป็นหลัก โดยไมไ่ด้กล่าวถึงขั้นตอนในการป้อนข้อมูลแบบสอบถามท่ีได้มาจากการส ารวจ การ

ประมวลผลแบบสอบถามจะต้องเริ่มจากการป้อนข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามก่อน ไมว่า่จะเป็นการค านวณ

ด้วยเครื่องคิดเลข หรือโปรแกรมเอ็กเซล หรือโปรแกรม SPSS ผู้ประมวลผลข้อมูลต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือก

ป้อนคะแนนให้ตรงตามค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีผู้ป้อนข้อมูลจะต้องดู

ค าตอบจากแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาและพิจารณาเลือกคะแนนให้ตรงกับท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบแล้ว

ป้อนข้อมูลตัวเลขคะแนนลงในแผ่นงานของโปรแกรมเอ็กเซล หรือ SPSS ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีเสียเวลามาก 
 

วัตถุประสงค์  
งานวจิัยนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมส าหรับช่วยป้อนข้อมูลการ

ประมวลผลแบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการท่ีใช้ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครโดยใช้ภาษา 

VBAในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นเครื่องมอื 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

 ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนหลักในการท าวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การรวบรวม

ตัวอย่างแบบสอบถามท่ีใช้ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร (2) การวิเคราะห์หาลักษณะค าตอบและ

ค่าสถิติท่ีใช้ในการประมวลผล (3) การออกแบบโปรแกรม และ (4) การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม 

เริ่มต้น 

สิน้สุด 

การรวบรวมตัวอยา่งแบบสอบถาม การวเิคราะห์แบบสอบถาม 

การออกแบบโปรแกรม 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

ของโปรแกรม 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 
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 การรวบรวมตัวอย่างแบบสอบถาม 

 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมตัวอย่างแบบสอบถามและแบบประเมินท่ีถูกใช้ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจจากคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและแบบประเมนิโครงการอบรมเชิงปฏบัิติการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 การวิเคราะห์แบบสอบถาม 

 ส าหรับการวเิคราะห์แบบสอบถามจะแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ด้านได้แก่ ลักษณะค าตอบท่ีใช้

ในแบบสอบถามและสถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์แบบสอบถาม 

 จากการวเิคราะห์แบบสอบถามพบวา่ ลักษณะค าตอบท่ีใช้ในแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) การเลือกตอบแบบ 1 ตัวเลือก 2) การเลือกตอบแบบหลายตัวเลือก และ 3) 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 ส าหรับการวิเคราะห์ด้านสถิติ ท่ีใช้ในการประมวลผลแบบสอบถามพบว่าการประมวลผล

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้สถิติเพียงสองค่าได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งการค านวณหา

ค่าสถิติเหล่านีส้ามารถใช้ฟังก์ชั่นภายในของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการค านวณได้ 

 การออกแบบโปรแกรม 

 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลแบบสอบถามหรือแบบประเมนิได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ โปรแกรมท่ี

พัฒนาขึน้จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการสร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูลของ

แบบสอบถามได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้คอนโทรลฟอร์มใน VBA เพื่อใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานซึง่

ได้แบ่งการออกแบบโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบโปรแกรมส าหรับการสร้างแบบสอบถาม

และการแสดงผลการวเิคราะห์ ในส่วนของโปรแกรมการสร้างแบบสอบถามจะใช้คุณสมบัติของคลาสในการ

สร้างฟอร์มป้อนข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับต าแหน่งของค าถามและค าตอบให้ใกล้เคียงกับแบบสอบถาม

ได้มากท่ีสุด และในส่วนแสดงผลจะใช้ความสามารถภายในแผ่นงานของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเอง

เพื่อสร้างตารางวเิคราะห์ข้อมูลและกราฟแสดงผล 

หลักการท างานของโปรแกรม 

หลักการท างานของโปรแกรมช่วยป้อนข้อมูลแบบสอบถามสามารถแสดงในรูปของ Flow Chart ดัง

ภาพท่ี 2 โดยกระบวนการท างานของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้จะถูกแบ่งออกเป็น 3ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การสร้าง

แบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล การป้อนข้อมูลแบบสอบถาม และการประมวลผลข้อมูล 

กระบวนการสร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูลจะเริ่มจากผู้ใช้ต้องการเพิ่มหน้าต่างการสร้าง

แบบสอบถามหรือไม ่หากใช่โปรแกรมจะเพิ่มหน้าต่างการสร้างแบบสอบถามให้กับผู้ใช้ จากนั้นผู้ใช้จะเริ่ม

สร้างแบบสอบถามตามแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลมา โดยเริ่มจากการสร้างค าถามและสร้างค าตอบตาม

ประเภทของค าตอบท่ีต้องการ ซึ่งการสร้างค าถามและค าตอบนี้  ผู้ใช้จะสามารถเลื่อนต าแหน่งของค าถาม

และค าตอบไปไวใ้นต าแหน่งต่าง ๆ ของหน้าต่างแบบสอบถามได้อย่างอิสระ การสร้างค าถามและค าตอบจะ

เป็นกระบวนการท าซ้ าไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึงค าถามสุดท้าย 
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ส าหรับกระบวนการป้อนข้อมูลแบบสอบถาม ผู้ใช้จะต้องคลิกเลือกค าตอบในแต่ละข้อค าถามให้

ตรงกับค าตอบท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบกลับมา เมื่อป้อนข้อมูลค าตอบจนครบทุกข้อแล้ว ผู้ใช้จะต้อง

คลิกบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลค าตอบลงในแผน่งานของไมโครซอฟต์เอ็กเซล หลังจากนั้นผู้ใช้

จึงเริ่มป้อนข้อมูลค าตอบของแบบสอบถามฉบับถัดไป กระบวนการนีจ้ะท าซ้ าไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังสิน้สุดการ

ป้อนข้อมูลของแบบสอบถามฉบับสุดท้าย 

เมื่อผู้ใช้ปิดหน้าต่างป้อนข้อมูล โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้จะเริ่มประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมจะสร้าง

สูตรส าหรับการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับข้อค าถามท่ีมีค าตอบประเภทต่างๆ 

และแสดงผลออกมาในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ จะพิจารณาประสิทธิภาพของโปรแกรมใน2 

ด้านได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการลดเวลาในการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม และด้านความถูกต้อง

ของข้อมูลท่ีถูกวเิคราะห์ด้วยสถิติเบ้ืองต้น 

ส าหรับการทดสอบด้านการลดเวลา จะเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลแบบสอบถาม

ระหวา่งวิธีการแบบเดิมและโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้ผู้ทดสอบคนเดียวกันโดยจะเริ่มต้นจับเวลาตั้งแต่

ตอนป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษลงสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลจนกระท่ังสิ้นสุดการ

ประมวลผลแบบสอบถาม ซึ่งวธีิการแบบเดิมผู้ทดสอบจะต้องป้อนข้อมูลลงสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

โดยการป้อนด้วยมือ (วิธีปัจจุบัน) และสร้างสูตรเพื่อประมวลผลข้อมูล ส าหรับการทดสอบโปรแกรมท่ี

พัฒนาขึ้นจะเริ่มต้นจับเวลาตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มสร้างหน้าต่างแบบฟอร์มส าหรับการป้อนข้อมูลจากแบบส ารวจ 

ป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์มท่ีผู้ใช้สร้างขึน้ จนกระท่ังสิน้สุดการประมวลผลแบบสอบถาม 



64 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

 
ส าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการ

ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้จะถูกน าไปวเิคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดย

ใช้โปรแกรม SPSS และน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากโปรแกรมท่ี

พัฒนาขึน้ 

เริ่มต้น 

ส้ินสุด 

สร้างค าถาม 

สร้างค าตอบ 

ค าถามสุดทา้ย? 

ป้อนข้อมูลแต่ละ

ฉบับ 

ฉบับสุดท้าย? 

แสดงผลในรูป

ตาราง 
และกราฟ 

วิเคราะห์ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เพิ่มหน้ากระดาษ? 

เพิ่มหน้ากระดาษ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ไม่ 

การสร้างฟอร์ม

ป้อนข้อมูล 

การป้อนข้อมูล 

ภาพที่ 2 แผนภูมิขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม 

การประมวลผล

ข้อมูล 
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ผลการวิจัย 

โปรแกรม ท่ีพัฒ นาขึ้น เป็นก ารประยุกต์ ใช้ฟอร์มของ VBA และแผ่ นงานของโปรแกรม

ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ในการสร้างฟอร์มป้อนข้อมูล และหน้าต่างแสดงผลการวเิคราะห์ แบบสอบถามหรือ

แบบประเมินโครงการอย่างง่าย (วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลเท่านั้น) 

ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างหน้าต่างแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลท่ีสร้างขึน้เองโดยผูใ้ช้งานส าหรับป้อน

ข้อมูลแบบสอบถามงานวจิัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้” : กรณีศึกษาการจัดการความรู้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยภาพท่ี 3 หน้าต่างข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประเภทของค าตอบจะเป็นแบบเลือกตอบได้ 1 ตัวเลือก ส าหรับหน้าต่างป้อนข้อมูล

ความพึงพอใจแสดงในภาพท่ี 4 ประเภทของค าตอบจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งจะเลือกได้เพียง 1 

ตัวเลือกเช่นเดียวกัน 

เมื่อสร้างฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการป้อนข้อมูลค าตอบท่ีได้จาก

แบบสอบถาม โดยผู้ใช้จะเลือกค าตอบท่ีตรงกับค าตอบในแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการป้อน

ข้อมูลนี้ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลได้อย่างสะดวก เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาคิดค่าตัวเลขของค าตอบจาก

แบบสอบถาม เพียงแค่เลือกค าตอบตามแบบสอบถามเท่านั้น และเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามจน

ครบทุกฉบับและปิดหน้าต่างแบบฟอร์มป้อนข้อมูล โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ก็จะท าการประมวลผลข้อมูลโดยหา

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ให้โดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 3 ฟอร์มส าหรับการป้อนข้อมูลท่ัวไป 
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ภาพที่ 4 ฟอร์มส าหรับการป้อนข้อมูลแบบสอบถาม 

 

ภาพที่ 5 แผ่นงานไมโครซอฟต์เอ็กเซลท่ีแสดงผลการวเิคราะห์แบบสอบถาม 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
จ านวน วิธีแบบเดิม โปรแกรมที่พัฒนา 

ฉบับ ค าถาม เวลาทั้งหมด เวลาต่อค าถาม เวลาทั้งหมด เวลาต่อค าถาม 

โครงการอบรมภาษาฯ 26 14 
13:22 2.20 9:10 1.52 

12:22 2.04 9:37 1.59 

งานวิจัยการพัฒนาฯ 16 69 
36:13 1.97 28:10 1.53 

35:08 1.91 29:01 1.58 
 

ตาราง 1 แสดงเวลาเฉลี่ยของการประมวลผลแบบสอบถามด้วยวธีิแบบเดิมซึ่งเท่ากับ 2.03 วนิาที

ต่อค าถาม ในขณะท่ีเวลาเฉลี่ยในการประมวลผลด้วยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ใช้เวลา 1.56 วนิาทีต่อค าถาม (ใช้

ฟอร์ม VBA ช่วยในการป้อนข้อมูล) เมื่อน าเวลาเฉลี่ยของท้ังสองวธีิมาเปรียบเทียบกันพบวา่ เวลาท่ีใช้ในการ

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ลดลงจากเดิม 0.47 วินาทีต่อค าถาม หรือคิดเป็นร้อยละ 23.2 

เทียบกับเวลาท่ีประมวลผลข้อมูลแบบเดิม  

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ข้อมูล ระหวา่งโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้และโปรแกรม SPSS  

            (แบบมาตรส่วนประมาณค่า) 
 

ค าถาม 
โปรแกรมที่พัฒนา SPSS 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ค าถามที่ 1.1 4.5385 0.76057 4.5385 0.76057 

ค าถามที่ 1.2 4.5769 0.57779 4.5769 0.57779 

ค าถามที่ 1.3 4.8462 0.36795 4.8462 0.36795 

ค าถามที่ 1.4 4.7692 0.42967 4.7692 0.42967 

ค าถามที่ 2.1 4.4231 0.75753 4.4231 0.75753 

ค าถามที่ 2.2 4.6154 0.49614 4.6154 0.49614 

ค าถามที่ 2.3 4.2692 0.66679 4.2692 0.66679 

ค าถามที่ 3.1 4.2692 0.60383 4.2692 0.60383 

ค าถามที่ 3.2 4.5769 0.57779 4.5769 0.57779 

ค าถามที่ 3.3 4.4615 0.76057 4.4615 0.76057 

ค าถามที่ 4.1 4.3462 0.62880 4.3462 0.62880 

ค าถามที่ 4.2 4.4615 0.70602 4.4615 0.70602 
 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีแสดงในตาราง 2 พบว่า ค่าสถิติเบ้ืองต้นท่ีวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นและโปรแกรม SPSS มีค่าสอดคล้องตรงกันเนื่องจากเป็นการค านวณสถิติเบ้ืองต้น

เท่านั้น และฟังก์ชั่นท่ีใช้ในการค านวณก็เป็นฟังก์ชั่นภายในของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเอง  
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อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นโดยการเปรียบเทียบเวลาในการ

ประมวลผลของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้กับการประมวลผลแบบเดิม พบว่าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถลด

เวลาในการประมวลผลข้อมูลลงได้ 0.47 วินาทีต่อค าถาม 1 ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.20 จากเวลาท่ี

ประมวลผลแบบเดิม การลดลงของเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลเกิดจาก ในการประมวลผล

แบบสอบถามโดยวธีิการเดิม ผู้วเิคราะห์จะต้องเสียเวลาในการพิจารณาวา่ค าถามข้อนั้นผู้ตอบตอบตรงกับ

ตัวเลขใดหรือมคี่าคะแนนเท่าใด และจะต้องป้อนข้อมูลท่ีได้ลงในโปรแกรมหรือกระดาษ จากนั้นจึงท าการ

วเิคราะห์ข้อมูล หากใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการวเิคราะห์ ผู้วิเคราะห์จะต้องเสียเวลาในการสร้างสูตรเพื่อ

ใช้ในการค านวณค่าสถิติท่ีต้องการ อีกท้ังเมื่อได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการแล้ว หากต้องการแผนภูมกิ็ต้องสร้าง

แผนภูมอีิกทีหนึ่ง ในขณะท่ีโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้  ผู้วิเคราะห์เพียงแต่คลิกเลือกค าตอบให้ตรงกับท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามได้ตอบกลับมา ไมจ่ าเป็นต้องพิจารณาวา่ค าถามข้อนั้นผูต้อบตอบตรงกับค่าคะแนนเท่าใด และ

เมื่อเสร็จสิน้กระบวนการป้อนข้อมูล โปรแกรมจะสร้างสูตรเพื่อใช้ในการค านวณค่าสถิติเบ้ืองต้นและสร้าง

แผนภูมิให้โดยอัตโนมัติ ท าให้เวลาในการประมวลผลข้อมูลรวดเร็วขึ้น รวมท้ังในบางครั้งค าตอบของ

แบบสอบถามท่ีก าลังป้อนข้อมูลอยู่อาจเหมอืนกับค าตอบของแบบสอบถามก่อนหน้า ท าให้ลดเวลาในการ

คลิกค าตอบได้อีกด้วย 

 ส าหรับด้านความถูกต้องของข้อมูลทางสถิตินั้น เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรม

ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการค านวณอยู่แล้ว จึงท าให้มีฟังก์ชั่นมาตรฐานท่ีใช้ส าหรับค านวณค่าสถิตเิบ้ืองต้น

ท่ีต้องการ ซึ่งในงานวจิัยนีใ้ช้เพียงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่านั้น  ท าให้ ผลลัพธ์ท่ีได้มคีวาม

สอดคล้องกับโปรแกรม SPSS อย่างไรก็ตามโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดเวลาในการ

ประมวลผลแบบสอบถามท่ีใช้กันโดยส่วนใหญ่ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร การวเิคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติขั้นสูงจึงยังมไิด้ถูกพัฒนาไวใ้นโปรแกรมท่ีสร้างขึน้นี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การจัดเรียงต าแหน่งของค าถามและตัวเลือกสามารถกระท าได้ทีละ 1 ค าถาม หรือ 1 ตัวเลือก 

ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้โปรแกรมสามารถย้ายต าแหน่งของค าถามและตัวเลือกของค าถามนั้นๆ ได้พร้อมๆ กัน

และควรเพิ่มความสามารถให้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้วเิคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวได้ เช่น T-test 

และ Z-testซึ่งเป็นฟังก์ชั่นท่ีมอียู่แล้วในไมโครซอฟท์เอ็กเซล นอกจากนี้ควรเพิ่มความสามารถให้เชื่อมโยง

ไปสู่โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Word เพื่อสร้างรายงานการประเมินผลแบบสอบถามในโปรแกรม 

Microsoft Word โดยอัตโนมัติ 
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การพัฒนาความมัน่ใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

สาขาวชิาสังคมศกึษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก 

Development of Undergraduate Social Studies Majoring Students’ 

Confidence in Speaking English Using a Reward as Positive 

Reinforcement 

 

สุริยะ  ประทุมรัตน ์1 
 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของวธีิสอนแบบให้รางวัลในการสอนวชิา

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการ

สอนแบบให้รางวัล 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระหว่างก่อนและ

หลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบให้รางวัล และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวธีิสอนแบบให้รางวัล 

แบบแผนการวจิัยท่ีใช้เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ในลักษณะกลุ่มเดียวทดสอบก่อน

เรียนและหลังการเรียน (One group pretest – posttest design) กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาสาขาวชิาสังคม

ศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีเรียนวชิาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 

39 คน ได้มาโดยวธีิสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) วธีิวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test)  

ผลการศกึษาสรุปไดด้ังนี ้
 

 1. ประสิทธิภาพของวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบให้รางวัล เท่ากับ 88.56/89.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนด 

2. นักศึกษามคีวามมั่นใจในการพดูภาษาอังกฤษ มคีวามกระตือรือร้นและมทัีศนคติท่ีดีต่อการเรียน

วชิาภาษาอังกฤษ มคีวามตั้งใจเรียนและเขา้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และมคีวามเชื่อมั่นในการแสดงออกในแต่ละ

สถานการณ์    

3. นักศึกษามคีะแนนผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงกวา่กอ่นเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

 4. นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อวธีิสอนภาษาอังกฤษแบบให้รางวัลในระดับมากท่ีสุด   
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาความมั่นใจ, ภาษาอังกฤษ, สาขาสังคมศึกษา, การเสริมแรงทางบวก 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 

 The objectives of this study were: 1) to investigate efficiency of method of teaching English by 

giving a reward based on the criterion set at 80/80, 2) to examine the students’ confidence in speaking 

English after the teaching by giving a reward, 3) to compare the students’ achievements in learning 

English between before and after the treatment by teaching with giving a reward, and 4) to examine 

students’ satisfaction with a method of teaching with giving a reward.  The methodology used was 

quasi-experimental research with one group pretest-posttest design. The sample selected by simple 

random sampling was 39 undergraduate students whose major was social studies, who were enrolled 

in Sakon Nakhon Rajabhat University in academic year 2013.  Statistics for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and t-test. 

 The findings can be concluded as follows: 

 1. The efficiency of teaching English by giving a reward was 88.56/89.4, which was higher 

than the criterion set at 80/80. 

 2. The students had confidence in speaking English, had enthusiasm and positive attitude 

towards learning English, had intention to learn and always attended their class, and had confidence in 

expression for each situation. 

 3. The students gained a significantly higher score of achievement in learning English after the 

treatment than that before the treatment at the .01 level. 

 4. The students were satisfied with the method of teaching English by giving a reward at the 

highest level. 
 

Keywords: Development of confidence, English, Social studies major, Positive reinforcement 
 

บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีความส าคัญมาก การจัดการเรียนการสอนใน

สถาบันการศึกษาต่างมุง่พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท้ังการเขียน การอ่าน 

การพูด และการฟังในระดับท่ีพร้อมจะใช้งานในชีวิตประจ าวันอย่างมปีระสิทธิภาพ แต่การท่ีผู้เรียนจะมทัีกษะ

ดังกล่าวได้นั้นเป็นเรื่องท่ีหนักใจส าหรับผู้สอนอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นฐานการศึกษาของผู้เรียนไม่ได้รับการ

พัฒนาด้านภาษาอังกฤษอย่างจริงจังมาก่อน นอกจากนีย้ังขาดครูผู้สอนท่ีมคีวามรู้และทักษะด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ ขาดสื่อการสอนท่ีทันสมัย ขาดเทคนิคการสอนท่ีจูงใจ ด้านตัวผู้ เรียนมักจะเห็นว่าวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นวชิาท่ียาก มโีอกาสน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันในสงัคมไทยน้อย ขาดโอกาสฝึกภาคปฏบัิตินอก

ห้องเรียนท้ังในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมท้ังขาดโอกาสพบปะกับชาวต่างชาติอันเป็นการเรียนด้วย

ประสบการณ์จริง ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนน้อย ผลท่ีตามมาคือไมก่ล้าแสดงออก ไม่มั่นใจใน
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ตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัญหาท่ีท้าทายผู้สอนอย่างยิ่งใน

การคิดค้นหาวธีิการสอนท่ีจูงใจผูเ้รียนให้มีพฤตกิรรมการเรียนท่ีเหมาะสม มนีิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และคิดเป็น ท า

เป็น   

  จากประสบการณ์การสอนวชิาภาษาอังกฤษและการสังเกตของผู้ศึกษา ได้พบว่า คุณภาพการเรียน

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนอย่างยิ่ง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆ

ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนควรเริ่มท่ีการพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ให้

ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจึงค่อยพัฒนาไปสู่ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผู้ศึกษาได้

คิดค้นเทคนิคการสอนแบบเสริมแรงทางบวก หรือ เทคนิคการสอนแบบให้รางวัล (Rewards Method) เพื่อจูงใจ

ผู้เรียน และน ามาใช้พัฒนาความมั่นใจของผู้เรียน  การเสริมแรงคือการท าให้บุคคลมคีวามกระตือรือร้น เป็น

แรงกระตุ้นให้ความถี่ของพฤตกิรรมเพิ่มขึน้ ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ตัวเสริมแรงปฐมภูม ิเป็น

ตัวเสริมแรงด้วยคุณสมบัติของมันเองในการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพหรือมผีลต่อผู้ได้รับโดยตรง 

เช่น อาหาร ความเย็น เป็นต้น 2. ตัวเสริมแรงทุติยภูม ิเป็นตัวเสริมแรงท่ีต้องผ่านกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติ

ของการเป็นตัวเสริมแรง โดยการน าไปสัมพันธ์กับตัวเสริมแรงปฐมภูม ิเช่น เงิน รางวัล ค าชมเชย เป็นต้น การ

เสริมแรงสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการให้ตัวเสริมแรง

ท าให้บุคคลพอใจ และ การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการน าสิ่งท่ีบุคคลไม่ชอบหรือไม่

พอใจออกไปซึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความพอใจ 

นักวิชาการจ านวนมากศึกษาทฤษฏีการจูงใจ (Motivation Theory) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ

ต่างๆ รวมถึงวงการการศึกษา ทฤษฎกีารจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ทฤษฎเีนื้อหาของการจูงใจ 

(Content Theories of Motivation) ทฤ ษฎี ก ระบ วน ก าร  (Process Theories) แล ะ  ทฤ ษฎี ก า ร เส ริ ม แร ง 

(Reinforcement Theory) (สุพานี สฤษฎร์วานิช. 2549; Daft, and Marcic. 2007)  

แนวความคิดของทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation) อธิบายถึงความ

ต้องการภายในของบุคคลซึง่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม นอกจากนีย้ังเน้นท่ีลักษณะของสิ่งจูงใจ และการค้นหา

วธีิการจูงใจโดยกระตุ้นความต้องการของบุคคล  

ในส่วนของทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) จะเน้นไปท่ีกระบวนการด้านความคิด ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติของบุคคล เช่น ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity 

theory) หรือทฤษฎคีวามเท่าเทียมกัน Adams ได้อธิบายทฤษฎนีี้วา่ บุคคลจะเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้า (input) 

ของตน เช่น ประสบการณ์ ความสามารถ ความพยายาม ความรู้ และผลท่ีตนได้รับจากองค์กร (outcome) 

เช่น การยกย่อง รางวัล การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน และตอบแทนสิ่งอ่ืน ๆ กับบุคคลอ่ืนว่า มีความเสมอภาค เท่า

เทียมกัน หรือเป็นธรรมหรือไม ่อันจะน ามาสู่แรงจูงใจในการท างานให้ส าเร็จ   

ส าหรับทฤษฎีการเสริมแรง Burrhus F. Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้สร้างทฤษฎีการเสริมแรง 

(Reinforcement Theory) หรือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า โดยกล่าววา่พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลพวง

เนื่องมาจากการมีปฏสิัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผลกรรมซึ่งเป็นตัวเสริมแรง (reinforcer) หรือรางวัลท่ีจะท า

ให้พฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นกระท ามีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัล
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ภายนอก (Extrinsic rewards) เป็นรางวัลท่ีนอกเหนือจากการท างาน เช่น  รางวัล หรือค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ

(Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003 : 118) เป็นผลลัพธ์ของการท างานซึ่งมีคุณค่าเชิงบวกท่ีให้กับบุคคลใน

การท างานและรางวัลภายใน (Intrinsic rewards) เป็นรางวัลซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ประกอบด้วย ความ

รับผิดชอบ ความพยายาม หรือเป็นผลลัพธ์ของการท างานท่ีมีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคลได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์

ของการท างาน เช่น ความรู้สึกเป็นสุขจากการปฏิบัติงานท่ีท้าทายให้ส าเร็จ จากทฤษฎีดังกล่าวสามารถน ามา

อธิบายแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กล่าวคอื ผู้สอนต้องจูงใจผู้เรียนด้วยเทคนิคต่าง  ๆเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน

การเรียนอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้เรียนตลอดจนความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียน  

นักวจิัยหลายท่านได้รวบรวมแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ วา่ ความพึงพอใจจะท าให้ผู้เรียนท างานหรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนจึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน การ

ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อรทัย บุญช่วย (2544) และ ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 49) ได้สรุปความหมายของความพึง

พอใจวา่หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลในเชิงบวกท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏบัิติกิจกรรม 

ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียน จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการร่วมปฏบัิติกิจกรรมการเรียน

การสอน และต้องการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือด้านเนือ้หา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ

และอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมนิผล 

เทคนิคการสอนแบบให้รางวัล (Rewards  Method) เป็นการเสริมแรงเชิงบวกท่ีสามารถน ามาใช้

พัฒนาความมั่นใจของผู้เรียนอย่างได้ผลดียิ่ง  ผู้สอนจะให้รางวัลแก่ผู้เรียนท่ีมีผลงานการน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยผู้สอนจะจ าลองสถานการณ์ให้เหมือนชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด เช่น การซือ้ของ  การถาม 

การบอกทิศทาง การแนะน าตัวเอง เป็นต้น ซึ่งจะสร้างโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงให้กับ

ผู้เรียนนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจในตนเอง ดังนั้นผู้สอนจึงต้องน าเนือ้หาท่ีเป็น

จริงและสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีสมจริงมาให้ผู้เรียนได้ฝกึใชภ้าษา เช่น การทักทายผู้สอนหรือการสนทนากับ

ผู้สอนเมื่อพบกันในสถานท่ีต่าง ๆ ตามบทเรียนท่ีเรียนมาในชั้นเรียน การถามหรือการบอกทิศทาง การ

แนะน าตัวเอง เป็นต้น เมื่อผู้ เรียนสามารถพูดได้ถูกต้องท้ังค าศัพท์และไวยากรณ์และเหมาะสมกับ

สถานการณ์จะได้รับรางวัลเป็นเงินดอลลาร์ (จ าลอง) จากนั้นผู้เรียนจะน าเงินดอลลาร์นีไ้ปแลกเป็นคะแนน

จากผู้สอน ผู้เรียนจะเพิ่มการสนทนาภาษาอังกฤษให้มากขึน้เพื่อสะสมเงินดอลลาร์ส าหรับแลกเป็นคะแนน  

 ลักษณะเด่นของวธีิการสอนแบบให้รางวัล ประกอบด้วย ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างต่อเนื่องท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  เน้นการใช้ทักษะด้านการฟัง และการพูดโต้ตอบเป็น

ภาษาอังกฤษกับผู้สอน เป็นการสอนตัวต่อตัว ผู้สอนสามารถชีแ้นะหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้รียนได้ง่ายท า

ให้ผู้เรียนไมอ่ายเพื่อน ผู้สอนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท่ีผู้เรียนจะเข้ามาสนทนาด้วย ผู้เรียนมคีวาม

มั่นใจในตัวเองมากขึน้ ผู้เรียนมคีวามภูมใิจในความสามารถของตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะนอกจาก
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จะได้คะแนนเป็นรางวัลแล้ว ยังได้รับค าชมจากผู้สอนส าหรับการวัดผล ใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม และมกีารให้

คะแนนแบบเปิดเผย  

ด้วยเหตุต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงน าแนวคิดเสริมแรงเชิงบวก (Positive Reinforcement) ของ B.F. 

Skinner มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบให้รางวัลเพือ่เสริมสร้างความมั่นใจใน

การพูดภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวธีิสอนแบบให้รางวัลในการสอนวชิาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     

2. เพื่อศึกษาความมั่นใจในการพดูภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีเรียน

ด้วยวธีิสอนแบบให้รางวัล     

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครระหวา่งก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบให้รางวัล      

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวธีิสอนแบบให้รางวัลของนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

  ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

ข้ันตอนในการด าเนินการ 

  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศกึษาตามล าดับดังต่อไปนี ้

1. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษาท่ีลงเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 

2. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. กลุ่มตัวอย่างเรียนภาษาอังกฤษและท ากิจกรรมในห้องเรียน โดยเก็บคะแนนจากการแลกเงิน

ดอลลาร์จ าลองในระหวา่งเรียน 

4. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน 

5. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวธีิการสอนแบบให้รางวัล 

6. ผู้วิจัยตรวจสอบและน าคะแนนท่ีได้มาวเิคราะห์ด้วยวธีิการทางสถติิ 

 

สอนแบบให้รางวัล  

(Rewards  Method)    

 

1. ประสิทธิภาพของวธีิสอนแบบให้รางวัล   

2. ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ 

    ของนกัศกึษา 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. ความพงึพอใจต่อวธีิสอนแบบให้รางวลั  

    ของนกัศกึษา 
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 

2556 จ านวน 850 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวชิาสังคมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีลงทะเบียนเรียน

วชิาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 39 คน ได้มาโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)   
 

เครื่องมือในการศึกษา     

ในการวจิัยครั้งนี ้ผูศ้ึกษาได้จัดท าเครื่องมอืท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย     

1)  แผนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ แบบให้รางวลั    

2)  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวธีิการสอนแบบให้รางวลั     

3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักศกึษาต่อการเรียนด้วยวธีิสอนแบบให้รางวัล   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

 วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และการทดสอบที (t- test)  
 

ผลการวิจัย 
การทดลองวธีิสอนแบบให้รางวัลในวชิาภาษาอังกฤษ  สรุปผลได้ดังนี้ 

        1. ประสิทธิภาพของการสอนแบบให้รางวัล สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ โดยเปรียบเทียบคะแนนการ

ทดสอบระหวา่งเรียน / คะแนนการท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 88.56 / 89.44   

2. นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรง มีโอกาสปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษาเกิด

ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มีความรู้สึกวา่ตนเองประสบความส าเร็จ และมีความมั่นใจใน

การพูดภาษาอังกฤษมากขึน้   

3. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยวธีิสอนแบบให้รางวัลสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.22 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 

22.17  

 4. นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อวธีิสอนแบบให้รางวัลในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
 

อภปิรายผล  

จากผลการศึกษา ผู้ศกึษามปีระเดน็การอภปิรายผลดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบให้รางวัล สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น (80/80) 

โดยคะแนนการทดสอบระหวา่งเรียนด้วยการสอนแบบให้รางวัล / คะแนนการท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียน เท่ากับ 88.56 / 89.44 แสดงวา่การสอนแบบให้รางวัลมปีระสิทธิภาพดีเพียงพอท่ีจะน าไปใช้
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ในการเรียนการสอนท้ังระหว่างเรียน การสอนเสริม หรือท ากิจกรรมนอกห้องเรียนซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวจิัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเท่ียวส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้านการท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.66/88.33 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ 80/80  

2. ผลการศึกษาพบวา่ นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรง มีโอกาสปฏบัิติจริง 

ท าให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมใิจในความสามารถของตนเอง มคีวามรู้สึกวา่ตนเองประสบความส าเร็จ เกิด

ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึน้ มคีวามกระตือรือร้นและมทัีศนคติท่ีดีต่อการเรียน ผลการวจิัยข้อ

นีส้อดคล้องกับทฤษฏกีารเสริมแรงบวก (สุพานี สฤษฎร์วานิช. 2549 ; Daft and Marcic. 2007) แสดงให้เห็น

วา่การสอนแบบให้รางวัลมีประสิทธิภาพท้ังยังพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา

สังคมศึกษาได้ 

3. ผลการศึกษาพบวา่ นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยการสอนแบบให้รางวัล

สูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงวา่ การสอนแบบให้รางวัลได้สร้างความเชื่อมั่น

ให้นักศึกษา เพราะได้ฝึกปฏบัิติอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสใช้ภาษาอย่างอิสระ ไมเ่กิดความกลัวหรือความวติก

กังวลท่ีจะพูด มีความเชื่อมั่นในตนเองในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นค าพูดได้ จึงส่งผลให้ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ โสภดิา ลิม้วัฒนาพันธ์ (2538) ซึ่งพบวา่นักศึกษา

กลุ่มท่ีใช้เทคนิคการควบคุมตนเองและกลุม่ท่ีได้รับการเสริมแรงทางบวกด้วยเบ้ียอรรถกร มพีฤติกรรมความ

รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ในระยะทดลองและระยะติดตามผลสงูกวา่ระยะเสน้ฐานอย่างมนียัส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนแบบให้รางวัลในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะการให้รางวัลช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนกระตือรือร้นท่ี

จะร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ในท่ีสุด และมคีวามพยายามท่ีจะสะสม

รางวัลให้มากขึน้ ซึง่ตรงกับค ากล่าวของ ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 52) ท่ีว่าในการด าเนินกิจกรรมการเรียน

การสอนนั้น ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ B.F. Skinner และแครนซุสด์ (Kranzusch) ท่ีว่าผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมซึ่งอาจเป็นได้ท้ังผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic 

Rewards)  
 

ข้อเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมการสอนแบบให้รางวัล ผู้ศึกษามขี้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในบางประเด็นและ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1. ควรมกีารปฐมนิเทศผู้เรียนเกี่ยวกับจุดมุง่หมาย เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและขั้นตอนการ 
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เรียนรู้ก่อนการปฏบัิติจริง โดยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับวธีิสอน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางในการ

เรียน และวางแผนวธีิการเรียนของตนเองให้เข้ากับแนวการสอน  

2. ผู้สอนควรกระตุ้นและให้ก าลังใจเพือ่ให้ผู้เรียนเกดิความกระตือรือร้นในการร่วมท ากิจกรรมอย่าง

สม่ าเสมอ และไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม ควรปล่อยให้ผู้เรียนได้ท าด้วยตนเอง

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง 

3. ผู้สอนควรเริ่มต้นสอนบทเรียนท่ีง่ายก่อน เพื่อท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและไมรู่้สกึวติกกังวลใน

เนือ้หา ท้ังนีจ้ะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้ และมคีวามมั่นใจยิ่งขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาวธีิสอนแบบให้รางวัล กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น นักศึกษาสาขาภาษาไทย หรือ สาขา

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

2. ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนด้วยวธีิสอนแบบให้รางวัลในนักศึกษาท่ีมีความสามารถ

ต่างกัน เช่น นักศึกษาท่ีมีความสามารถ อ่อน ปานกลาง และ เก่ง  
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The Demonstration Set of Temperature and Humidity Control  

           System Fuzzy Control in the Chicken House 

 

Chaiyos Commee 1 

Chaiyapon Thongchaisuratkrul 2 
 

 

Abstract  

This paper shows the application of control techniques for chicken farm. The fuzzy controllers 

are applied for temperature and humidity control. The temperature fuzzy controller has two inputs and 

one output. A humidity fuzzy controller has three inputs and one output. There are 25 rules for 

temperature fuzzy controller and 25 rules for humidity fuzzy controller. A chicken’s room model is 

constructed and used as an experimental model. Results showed that the temperature and humidity 

can be regulated. The step response of fuzzy logic controller and application proved that the  proposed 

control system has good performance for the fast, exactly, stability response and  robustness of 

disturbance. 
 

Keywords : Fuzzy control, Temperature-humidity control, Chicken house’s farm 
 

Introduction  

A closed poultry production system is a system which can be monitored for pathogenic germ to 

protect the chickens from injection. There are three methods of monitoring. First ly, disinfection of 

persons by spraying and/or walk over disinfection solution before entering the chicken housing. 

Secondly, by taking a shower and where proper clothing before entering the chicken house. Finally, 

they must wear proper clothing and boots before entering the chicken house, shoes of the farm. 

Equipment and supplies must be sterilized before being brought into the chicken house, such as 

smoking with formaldehyde gas, spraying with disinfectant solution, ultra violet light, etc. 

The animal feed must be come from the hazard analysis and critical control points (HACCP) 

system factories. The sanitation should be strictly concerned. The raised chicken should be the same 

age and sold at the same time. The chicken room in closed farming system can be designed of any 

                                                           
1 Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University, Thailand 
2 Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand  
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farm systems which are not necessarily the same. However, the farmers need to know and understand 

the management and the type of farms. For example, the chicken in an open farm will be stressed due 

to weather change. The problem of management is over density of chickens. For a closed chicken room 

of evaporating systems included the speed, consistency and pressure of air they were correctly 

calculated. The density of chicken has been calculated from the weight per area.  

Since, the bird flu outbreak in 2004 has been caused the damages of farmers. They started to 

keep their chicken in a closed coop for a safety. This is reason for the air condition system in the farm of 

became very necessary. This system is the most important factor of closed farming. If can be set the 

optimum temperature and humidity for the chicken, they will eat more water and food which led to the 

more food conversion ratios, no disease, and uniformity of chicken, medium-sized farm, lower budget 

and especially better returns in long term. 

The air condition system consists of two major components which are as follows: 

  1. The air ventilation is the circulation between the hot air from the chicken, carbon dioxide, 

ammonia from poultry farm and fresh air outside farm. The polluted air was driven out of the farm. And 

then the system brings the fresh air back in the farm. 

  2. The evaporative cooling is system for decreasing temperature of the farm.  When the air 

passes through the cooling pad, water evaporates and the room temperature goes down. 

  However, there are problems of setting an environment in the chicken house as follow: 

  1. The temperature difference between front and back side of the farm is large value. The 

chicken will sick. 

  2. The high temperature in summer, the air will not ventilate. 

  3. It is difficult to decide for the best environment of farm. 

In this work, the researchers have been designed and constructed the temperature controller 

of a chicken house using a fuzzy logic controller and a model of a chicken house for implementation 

with Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench(Lab VIEW) program to study and create a 

real controller for the chicken house. 
 

Objective of research 

  This research is experimental research. The following objectives: 

1. Construct the Demonstration Set of Temperature and Humidity Control System Fuzzy Control 

in the Chicken house. 

2. construct control system of Temperature and Humidity Control System Fuzzy Control in the 

Chicken house. 



83 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

Related Works 

The researchers studied relevant articles as follows: “Fuzzy logic control systems; Fuzzy logic 

controller – part I and II” by Lee (1990). “Application of fuzzy logic to approximate reasoning using 

linguistic synthesis” by Mandeni (1997). “Fuzzy logic controller design: A case study” by Lucian.“Fuzzy 

control for temperature and humidity in refrigeration systems” by M. Beeker, et al. (1994) And 

“Application of intelligent control techniques for temperature and humidity control in industrial 

workshops” by Guo, Cao, and Zheng, (2009) 
 

Methodology of research 

Procedures of the research are as follows: 

1. The Proposed Fuzzy Controller Chicken House  

2. Temperature-humidity control systems description 

3. Design of fuzzy controller for temperature and humidity of chicken house 

4. Model of fuzzy control for temperature and humidity of chicken house using Lab VIEW 

5. Lab VIEW programming for the chicken house. 
 

1. The Proposed Fuzzy Controller Chicken House  

Fuzzy logic controller 

Dynamics system in the world of controller is nonlinear and changes the values of parameters 

on working. Thus, it is not corrected the control result, and is not created various theories as such as 

classical control. The designer needs to know the parameter value of system and the change of 

system’s parameter in mathematic model that is very difficult in practice. Thus, Zadah  established the 

theory of nonlinear system control in 1965 with the name “Fuzzy Set Theory” that the designer of 

controller needn’t know the mathematic model of the system but it should only consider the control of 

basic system feature so fuzzy logics controller is easy to understand. Moreover, the fuzzy logics 

controller is the centre of genius men to collect their intelligent to control automatic system using the 

method of fuzzy control and controller’s working experience. Otherwise, in nonlinear control system or 

any system cannot use mathematic model or any system which have been analyzed in complexity. It 

can easily control using technique method of fuzzy logics control. The fuzzy logic is a method of decision 

under the rule of program system in computer. This control has been showed the capacity as expert 

action in certain field and imitated control system for human thought procedure in controlling different 

work. 
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The basic principle of fuzzy logic is fuzzy set theory developed by Lotfi Zadah in 1906. The 

fuzzy’s theory different the Boolean’s theory that is the decision for zero and one. But the fuzzy theory 

is many values which counted from zero to one. Fuzzy logic control will work under condition of basic 

rule of language and then it will use the reasonable evaluation in many parts. The design of  fuzzy logic 

controller consist of two parts  using the language model which copies the skill of work and experience  

in control of designer in order to find the structure of fuzzy controller. The structure included 

membership function, logic operator, inference method and defuzzification. The fuzzy logic controller 

contains a number of set of parameters that can be altered to modify the controller performance. These 

parameters are the scaling factor for each variable, the fuzzy set representing the meaning of linguistic 

values and the fuzzy rules. 

Above-mentioned control, some drawbacks for design of fuzzy controllers are number of rule, 

reliable linguistic and the experience of designer may be not allow him to control significant process 

changes. The method of solve problems is adaptive fuzzy controller that modifies the fuzzy rules. An 

approach has been applied to control the temperature and humidity of the following processes: Fuzzy 

control for temperature and humidity of chicken room using Lab VIEW. 
 

2. Temperature-humidity control systems description 

Thermal processes are classified the heat elimination and without heat elimination For this 

work, heat elimination is used as shown in figure 1. 

heater

Cold hot

Pump

Fan

 1

Fan

 2

 
Fig. 1 the temperature and humidity control systems  

 

The temperature and humidity control systems compose of two fans, water pump and heater. 

The fans were used for sucking hot air to decrease temperature. A water pump was used to inject 

water through the cooling pat.  For the control temperature and humidity, a heater was used. 
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3. Design of fuzzy controller for temperature and humidity of chicken house 

 
 

Fig.2  design of Fuzzy controller for temperature and humidity of chicken house 
 

The major of device for Design of Fuzzy controller for temperature and Humidity of chicken 

house consist of Lab VIEW program base on computer, data acquisition (DAQ. NI 6008), pulse with 

moss (PWM), model of fuzzy control, and temperature and humidity sensor.  

The Lab VIEW program base on computer was used for run on the computer to fuzzy control. 

And then sends control signal to the DAQ NI 6008 for processing and inference signal for sent to the 

buffer circuit. The buffer circuit by pulse with moss (PWM) wear used drive fans. water pump and 

heater for temperature and humidity controlled room. A temperature and humidity sensor was used the 

detection of temperature and humidity error to send feed back to the DAQ for run again and will work 

to close loop system to get the response when they need accurately and quickly. 

3.1 Structure of control system 

Figure 3 shows the feedback control system with the fuzzy controller and the process. The 

fuzzy controller consists of a fuzzy temperature controller and a fuzzy humidity controller. The inputs of 

the fuzzy temperature controller are the temperature error (E-temp) and change in temperature  error 

(De-E temp). The inputs of the fuzzy humidity controller are the humidity error (E-Hu) and  change in  

error (De-E Hu). The outputs of the fuzzy controller were used for heater and fans (Temp-out). 
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Fig. 3 Control system with fuzzy control 

 

The fuzzy controller has six fuzzy variables (six inputs and three outputs) which were defined:  

E-temp is defined form the  difference  between  the value  of  set  point  and  the  present  

temperature  value)  

De-E temp is changing of temperature error which was  defined form the difference  between  

present  value  of  E-temp  and  last  value 

De-E hu is changing of humidity error which was defined form before value 

Temp-out is output value for driving the fans and a heater powers 

Hu-out is output value for driving a pump power 

The values of the input variables are converted by fuzzification variables linguistic in terms of 

five respective and three linear membership functions. The output values of temp-out form 

defuzzification were used for driving electrical power of the fans, a heater (Temp-out) and a pump 

(Hu-out). For both of controllers, the MAX – MIN inference method and the Centre–of–Area (CoA) 

defuzzification method were used. The controller was designed using Lab VIEW tool kid. 

3.2 Fuzzy Temperature Controller 

     The fuzzy temperature controller is designed like a PI fuzzy controller. This means that the 

inputs and outputs are equivalent to traditional PI controller Figure 4 shows the membership functions of 

the two inputs (E-Temp, De-E temp) and the output (Temp-out). The values of the variable input and 
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output are scales to interval (-10 to 10). Table 1 shows the fuzzy rules of the rule base. The control law 

for the temperature controller are required.   
 

 
 

Fig. 4  membership function definitions for the fuzzy temperature controller 
 

 
 

Fig. 5   rule base for the fuzzy temperature controller 
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Table 1 Fuzzy rules for temperature controller 

 
 

3.3 Fuzzy humidity controller 

     Figure 6 shows the membership functions for the fuzzy humidity controller of   the 

humidity error (E-Hu) and changing of humidity error (de-E Hu). The outputs of humidity controller 

were used for pump power (Hu-out). 
 

 
 

Fig. 6   membership function definitions for the humidity controller 
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Table 2 Fuzzy rules for humidity controller 

 
 

4. Model of fuzzy control for temperature and humidity of chicken house using Lab VIEW 

 

 
Fig. 7 structure of chicken room farm model 

 

 
Fig. 8 chicken room farm model 
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5. Lab VIEW programming for the chicken house. 

 

 
Fig. 9 front panel of program 

 

 
Fig. 10 block diagram of program 
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The Experimental Results 

The experimental results of the fuzzy control for temperature and humidity of chicken 
house using Lab VIEW are shown in Fig. 11. From Fig. 11, illustrates the temperature and moisture 
controls at the set points of 28 degree Celsius temperature and 80 percent moisture (red line). It 
shows that the responses move toward the set points rapidly when the differences are high, and 
move slower when the differences get lower until there are no differences. Afterward, the system 
keeps the responses at the set points level. 

 

 

 
Fig. 11 the step response of fuzzy logic controller for (a) temperature and (b) humidity 
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Conclusion  

The Fuzzy controller of temperature and humidity in chicken farm were  described in the 

control design the thermodynamic coupling of temperature on relative humidity which were considered 

using the  temperature error as additional input for the  fuzzy humidity controller. The reimplementation 

of chicken farm model is based on Lab VIEW program. This controller is not needed the object’s 

mathematic model. But it can be applied to base on the basic fuzzy control algorithm. The application 

results proved that the control system has good performance in rapid response and robustness 

disturbance. The experimental results were consistent with the research of Guo, Cao, and Zheng 

(2009) Research on Application of Intelligent Control Techniques for Temperature-Humidity Control in 

Industrial Workshops by analyzing the difference of an air conditioning control system used in industrial 

workshops and buildings, Mastacan, et al. (1994) Research on Fuzzy Logic controller design : A case 

study and Pratumsuwan, Thongchai and Tonsriwong (2011) Research on Electro-Hydraulic Position 

Control Using Fuzzy Logic Based On Lab VIEW presents implement in position control of the Electro-

Hydraulic Servo System (EHSS) using Fuzzy Logic Controller (FLC) based on LabVIEW, etc. 
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การประเมินฝนจากเรดาร์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่ีไม่มีสถานีวัด 

Radar rainfall estimation in ungauged catchment 

 

ทนงศักดิ์ เพ็งเพชร 1 

อนงค์ฤทธ์ิ แข็งแรง 2 

สหลาภ หอมวุฒิพงศ ์3 

สุดารัตน์ ค าปลิว 4  
 

 

บทคัดย่อ 

ปริมาณน้ าฝนมคีวามส าคัญต่อการจดัการทรัพยากรน้ าในพืน้ท่ีลุ่มน้ าท้ังในภาวะน้ าหลากและภาวะ

แห้งแล้ง หากทราบปริมาณน้ าฝนท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงและทันเวลา จะช่วยในการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการน้ าและสามารถบรรเทาอุทกภัยได้ในระดับหนึ่ง เรดาร์ตรวจอากาศเป็นเครื่องมือตรวจวัด

ข้อมูลระยะไกลท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้งและให้รายละเอียดข้อมูลเชิงพืน้ท่ีคอ่นข้างสูง ด้วยข้อเด่นนี้

จึงได้มีการประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดปริมาณน้ าในบรรยากาศและน ามาประเมนิเป็นปริมาณน้ าฝนโดยใช้

สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์และความเข้มฝนในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนสถานีวัดน้ าฝน 

งานวจิัยนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการประเมนิปริมาณน้ าฝนและความแมน่ย าในการประเมนิปริมาณ

น้ าฝนท่ีได้จากภาพเรดาร์ในพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีสถานีวัดน้ าฝน ข้อมูลท่ีใช้

ประกอบด้วย เหตุการณ์ฝน ภาพเรดาร์และปริมาณน้ าฝนจากสถานีวัดน้ าฝนท่ีติดตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นท่ี

ศึกษา ภาพเรดาร์ท่ีได้รวบรวมจากสถานีเรดาร์พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยคัดเลือก

เหตุการณ์ฝนตกหนักในเดือนกรกฎาคมถงึเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 จ านวน 4 เหตุการณ์มาใช้ในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ การประเมนิฝนจากภาพเรดาร์โดยการประมวลผลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท าให้

เห็นการกระจายตัวของฝนในพืน้ท่ีลุ่มน้ าสอดคล้องกับการกระจายตัวของฝนจากโครงข่ายสถานีวัดน้ าฝน 

ความสัมพันธ์ของค่าการสะท้อนของเรดาร์และสภาพอุตุอุทกวทิยาในพืน้ท่ีท่ีศึกษาคือ Z=240.66 R 0.72 ให้คา่

ความสัมพันธ์ในการปรับเทียบ(R2) เท่ากับ 0.95 และเมื่อน าความสัมพันธ์ Z-R ทดสอบกับเหตุการณ์ฝน ให้

ความแมน่ย าคิดเป็นร้อยละ 77.85  
 

ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์ Z-R, การประเมนิปริมาณน้ าฝนจากเรดาร,์ สถานีเรดาร์พิมาย,  

                ลุ่มน้ าห้วยสามหมอ    

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ,3 ,4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
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Abstract 

Rainfall is important for water resources management in the catchment for flood and drought 

conditions. If the obtained rainfall is near the ground rainfall and real time, it will be a decision support 

data for water management and can mitigate the water disaster. Weather radar is an instrument for 

remote sensing that potentially covers a large area and provides a high resolution spatial and temporal 

rainfall. With its advantages, so can be applied in areas with insufficient ra infall stations. Weather radar 

measures the rainfall depth by using an empirical relationship between the reflectivity (Z) and rainfall 

rate (R), called the Z-R relationship (Z = ARb). In this study, the objective research was to find a 

suitable climatological Z-R relationship for the Huai Sam Moh catchment where is ungauged rainfall 

station. Four rainfall events, radar products with the reflectivity data and rainfall were collected in this 

study. The reflectivity data between June and August in 2004 at the Pimai radar station located in 

Nakhonratchasima Province, couple with the rainfall depths at six rainfall stations around the catchment 

during the same periods were used. A climatological Z-R relationship in the form Z= 240.66 R 0.72 

showed acceptable statistical indicators making both the coefficient of determination; R2=0.95 and the 

accuracy of verification was 77.85%, it was suitable for radar rainfall estimation for the Huai Sam Moh 

catchment.         
 

Keywords : Z-R relationship, radar rainfall estimation, Pimai radar station,  

                  Huai Sam Moh Catchment   
 

บทน า 

ปริมาณน้ าฝนเป็นข้อมูลอุตุอุทกวิทยาท่ีมีความส าคัญกับงานหลายกิจกรรม อาทิ งานด้าน

เกษตรกรรม และการด าเนินกิจกรรมในการวางแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า 

โดยเฉพาะการเตือนภัยน้ าหลากและน้ าท่วมให้ทันเวลา ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลปริมาณน้ าฝนท่ีใกล้เคียงกับ

ปริมาณฝนท่ีตกจริงในพื้นท่ีและเวลามากกว่าข้อมูลน้ าฝนเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง (Seed et al. 1996) การ

ตรวจวัดปริมาณน้ าฝนในปัจจุบันเป็นการตรวจวัดข้อมูลน้ าฝนท่ีประเมนิได้จากถังวัดน้ าฝนซึ่งเป็นข้อมูลเชิง

จุด (local point data) ซึ่งยังมขี้อจ ากัดในการติดตั้งของเครื่องวัดน้ าฝน อาทิ บริเวณภูเขา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า

และค่อนข้างมฝีนตกชุก ท าให้ข้อมูลท่ีได้ไม่ใช่ตัวแทนท่ีดีของปริมาณน้ าฝนท่ีตกจริงในบริเวณพืน้ท่ี นอกจากนี ้

โครงข่ายของสถานีวัดน้ าฝนท่ีติดตั้งแล้วมกีารกระจายตัวไม่ครอบคลุมพืน้ท่ี ดังนั้น หากทราบข้อมูลปริมาณ

และการกระจายของฝนเชิงพื้นท่ีแบบทันเวลาจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการคาดการณ์ปริมาณน้ าฝน จึง

เป็นสิ่งท่ีควรค านึงและให้ความส าคัญค่อนข้างสูง ในปัจจุบันได้เริ่มมกีารประยุกต์ใช้หลักการรับรู้ระยะไกลใน

การศึกษาเกี่ยวกับอุตุนิยมวทิยา เรดาร์ตรวจอากาศได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านนี้ เนื่องจากให้ข้อมูล

และรายละเอียดของฝนได้ครอบคลุมพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้งภายใต้รัศมขีองเรดาร์ สามารถท าการตรวจวัดได้
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อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลแบบทันเวลา (Real Time) ซึ่งเป็นการขจัดข้อจ ากัดหรือข้อด้อยของสถานีวัดน้ าฝน

ภาคพื้นดิน ด้วยคุณสมบัติเด่นเช่นนี้ท าให้เรดาร์เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการวัด

ปริมาณความเข้มของฝน อาทิงานวิจัยของ Joss and Walvogel (1990) ; Collier (1996) ; Krajewski and Smith 

(2002) ในประเทศไทย ได้น าเรดาร์ตรวจอากาศมาใช้ท านายปริมาณน้ าฝนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้

ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ดอนเมอืง ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 พบว่า การใช้ข้อมูลฝนท่ีได้

จากการตรวจวัดจากเรดาร์ย้อนหลังจากปัจจุบัน 120 นาที จะให้ค่าปริมาณฝนจากเรดาร์ใกล้เคียงกับฝนจาก

สถานีวัดฝนภาคพื้นดินมากท่ีสุด ได้ประยุกต์ใช้เรดาร์ตรวจอากาศ สถานีเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร 

อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเมินปริมาณน้ าฝนในลุ่มน้ าชี โดยใช้ภาพเรดาร์แบบ CAPPI (Constant 

Altitude Plan Position Indicator) กับปริมาณฝนจากสถานีวัดน้ าฝนอัตโนมัติ และอุณหภูมิยอดเมฆจากภาพถ่าย

ดาวเทียม GMS-5 รายชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ.2543-2544 วธีิการท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การ

ตรวจสอบข้อมูลฝนเรดาร์โดยวิธี Simple scaling และ Quality control การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าการ

สะท้อนของเรดาร์กับความเข้มของฝน (Z-R relation) การเปรียบเทียบปริมาณฝนจากเรดาร์ อุณหภูมิยอดเมฆ 

และสถานีวัดน้ าฝน เชิงเวลาและพื้ นท่ี (Temporal and spatial rainfall) การสร้าง radar-intensity coincident 

frequency และการประยุกต์ฝนเรดาร์รายชั่วโมงในแบบจ าลองอุทกวทิยา Vflo TM และ HEC-HMS ผลการศึกษา

พบว่า ค่าการสะท้อนของเรดาร์กับความเข้มฝน (Z-R relation) คือ Z=294 R1.33 ปริมาณฝนสะสมจากเรดาร์ 

(Cumulative radar rainfall)  มีค่าต่ ากว่า (Under estimated) ปริมาณฝนสะสมจากสถานีวัดน้ าฝนอัตโนมัติมี

แนวโน้มท่ีคล้ายคลึงกัน ความแมน่ย าของฝนเรดาร์ในการท านายฝนตก มคี่าร้อยละ 70-80 ปริมาณฝนจากเรดาร์

มคีวามสัมพันธ์ในระดับนัยส าคัญท่ี 0.95 กับปริมาณฝนจากสถานีวัดน้ าฝนท่ีเวลาเหลื่อมกัน (Time lag) ประมาณ 

2-3 ชั่วโมง และปริมาณฝนจากเรดาร์ให้ค่าชลภาพ (Hydrograph) ใกล้เคียงกับชลภาพท่ีได้จากการตรวจวัดใน

สนามและสอดคล้องกับชลภาพท่ีประเมินจากฝนท่ีได้จากสถานีวัดน้ าฝน Punpim and Nutchanart (2008) ได้

ประยุกต์ใช้เรดาร์ตรวจอากาศ สถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่ศึกษาค่าท่ีเหมาะสมของสมการ Z-R ส าหรับ

ลุ่มน้ าปิงตอนบน โดยใช้ข้อมูลฝนรายวันจ านวน 55 สถานี พบวา่ค่าการสะท้อนกับความเข้มฝนท่ีเหมาะสมส าหรับ

เรดาร์สถานีอมก๋อย คือ Z=74 R1.6 และการประเมินฝนครั้งนีส้ามารถใช้เป็นข้อมูลน าเข้าของแบบจ าลองน้ าฝน-

น้ าท่าส าหรับการท านายน้ าท่วมในลุ่มน้ าปิงตอนบนได้ 

 จากการศึกษาวจิยัท่ีผ่านมาพบวา่ การประยุกต์ใช้เรดาร์ในการประเมนิปริมาณน้ าฝนส่วนใหญ่ เป็น

การประเมนิค่าการสะท้อนของเรดาร์กับความเข้มของฝนในพืน้ท่ีลุ่มน้ าท่ีมีสถานีตรวจวัด และข้อมูลฝนใน

อดีตท่ีมีการตรวจวัดไว ้แต่ยังไมม่ีการประเมนิปริมาณฝนแบบทันเวลา (Real time) งานวจิัยนี ้จึงได้น าเสนอ

วธีิประเมินปริมาณฝนโดยเรดาร์ตรวจอากาศและสอบเทียบกับข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝนภาคพืน้ดินท่ีอยู่ใน

รัศมขีองเรดาร์  เพื่อหาค่าพารามเิตอร์เฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหวา่งค่าการสะท้อนของเรดาร์กับปริมาณ

ความเข้มของฝนเฉลี่ย (Z–R Relationship) ในบริเวณลุ่มน้ าห้วยสามหมอ ลุ่มน้ าสาขาย่อยของลุ่มน้ าชี ซึ่งเป็น

พืน้ท่ีลุ่มน้ าท่ีไม่มสีถานีตรวจวัดน้ าฝนตั้งอยู่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. พื้นที่ศกึษา  

   เหตุผลท่ีคัดเลือกพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอเป็นพื้นท่ีศึกษา เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบการ

ตรวจวัดปริมาณน้ าฝนจากเรดาร์ในพื้นท่ีท่ีไม่มสีถานีตรวจวัดปริมาณน้ าฝนและต าแหน่งพื้นท่ีท่ีมีสถานีวัด

น้ าฝน กอปรกับลุ่มน้ าห้วยสามหมอเป็นพืน้ท่ีตอนบนของลุ่มน้ าชี พืน้ท่ีต้นน้ าของล าน้ าห้วยสามหมอเป็นภูเขา

สูงและมักเกิดอุทกภัยซ้ าซากแต่ไมม่สีถานีวัดน้ าฝนติดตั้งในลุ่มน้ า อย่างไรก็ดี พืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมออยู่ใน

รัศมกีารตรวจวัดของเรดาร์พิมาย 240 กิโลเมตร (Radar umbrella) ดังนั้นการประเมนิฝนด้วยเรดาร์ จึงเป็น

ข้อมูลในการเตือนภัยน้ าหลาก ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับชุมชน การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อ

ประเมนิความแมน่ย าของการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนด้วยเรดาร์ พืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอ ซึ่งเป็นลุ่มน้ าสาขา

ย่อยตอนบนของลุ่มน้ าชีและอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครอบคลุมพืน้ท่ี 2 จังหวัดคือ อ าเภอโคก

โพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มขีนาดพืน้ท่ีรับ

น้ า 774 ตารางกิโลเมตร หรือ 455,625 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 1.47 ของลุ่มน้ าชี ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ า

ห้วยสามหมอ ด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ าเชิญ ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ าชีส่วนท่ี 2 ด้านทิศ

ตะวันออกติดกับลุ่มน้ าชีส่วนท่ี 3 ลักษณะลุ่มน้ าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระดับความสูงต่ าของพื้นท่ีลุ่มน้ าอยู่

ในช่วง 100-800 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง และลาดต่ าไปในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปบรรจบล าน้ า

ชี ลักษณะข้อมูลทางอุตุนิยมวทิยา สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มปีริมาณฝน

เฉลี่ย 1,110 มลิลิเมตรต่อปี ปริมาณฝนสูงสุดมักเกิดในช่วงเดือนกนัยายน อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 27.1 องศา

เซลเซียส ความชืน้สัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดอืนร้อยละ 69 ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 149 ล้านลูกบาศก์เมตร พืน้ท่ี

ศึกษาและสถานีวัดน้ าฝนข้างเคียง 6 สถานี แสดงไวใ้นภาพท่ี 1   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 พืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอและสถานีวัดฝนบริเวณข้างเคียง 

 

 

 



97 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

2. วิธีการศึกษา ในการศกึษาวจิัย มขีัน้ตอนและวธีิการดังนี ้

               1) คัดเลือกเหตุการณ์ฝนท่ีตกในพืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอ จากเหตุการณ์ฝนท่ีตกในลุ่มน้ าชี ระหวา่ง 

พ.ศ. 2543-2550  

   2) รวบรวมข้อมูลภาพเรดาร์ จากสถานีเรดาร์ ของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร อ าเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา ในช่วง พ.ศ. 2543-2550 และรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากสถานีวัดฝนท่ีติดตั้งอยู่ใน

ลุ่มน้ าชี จากส านักฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวทิยา ในช่วงเวลาท่ีสอดคล้อง

กัน  

  3) ตรวจสอบข้อมูลและคัดแยกชนิดของฝน โดยแบ่งเป็นฝนเบา ฝนปานกลาง และฝนหนัก และมี

ความสอดคล้องกันระหวา่งข้อมูลของภาพเรดาร์และข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝน คัดเลือกเหตุการณ์ฝนท่ีมีข้อมูล

สมบูรณ์ท่ีสุด จ านวน 4 เหตุการณ์ คือ 1) เหตุการณ์ฝนตกวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 2) เหตุการณ์ฝนตกวันท่ี   

22 กรกฎาคม 2547 3) เหตุการณ์ฝนตกวันท่ี 27 กรกฎาคม 2547 4) เหตุการณ์ฝนตกวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 

และวันท่ี 20 สิงหาคม 2547 

  4) แปลงภาพเรดาร์ เนื่องจากภาพเรดาร์ท่ีได้จากสถานีเรดาร์ของส านักฝนหลวงและการบิน

เกษตร อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นไฟล์ท่ีมีนามสกุลเป็น .gif (Graphic interchange format) ซึ่งเป็น

ไฟล์ท่ีถูกบีบอัดให้เล็กลงเป็นภาพซึ่งใช้สีจ ากัด การน าไปใช้กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จะมี

ความคลาดเคลื่อนสูง ในการวจิัยนีจ้ึงได้ใช้โปรแกรมการจัดการรูปภาพแปลงชนิดของไฟล์ข้อมูลภาพเรดาร์

เป็นนามสกุล .tif (Tagged image file format) ซึ่งเป็นไฟล์ท่ีมีความยืดหยุ่นและคุณภาพสูงสุด สามารถ

แสดงผลความละเอียดของภาพได้ทุกระดับตั้งแต่ภาพขาวด าไปจนถึงภาพสี ซึ่งสามารถน าไปใช้กับระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความถูกต้องแมน่ย ามากยิ่งขึน้ 

              5) ในการศึกษานีไ้ด้ตั้งสมมุติฐานในการก าหนดจุดต าแหน่งสถานีวัดน้ าฝนเทียมโดยการแบ่ง

ตารางกริดให้สอดคล้องกับต าแหน่งจุดบรรจบของล าน้ าสาขากับลุ่มน้ าห้วยสามหมอ ก าหนดจุดในพืน้ท่ีลุ่ม

น้ าห้วยสามหมอ จ านวน 16 จุด เพื่อเป็นสถานีวัดน้ าฝนเทียมวัดค่าปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนบริเวณ

ข้างเคียง และวัดค่าพลังงานการสะท้อนของเรดาร์ โดยลงต าแหน่งพิกัดละติจู ด และลองจิจูด แล้วสร้าง 

Shape file และบันทึกเป็นภาพชนิด JEPEG ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร์ ดังแสดงในภาพท่ี 2 และ

ข้อมูลปริมาณน้ าฝนสะสม 16 สถานี แสดงในตาราง 1  
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ภาพที่ 2 พืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอและต าแหน่งสถานีวัดน้ าฝนเทียม 
 

ตาราง 1 ปริมาณฝนสะสมท่ีสถานีวัดน้ าฝนเทียมส าหรับเหตุการณ์ฝนตกในพืน้ท่ีลุ่มน้ าสามหมอ ณ วันท่ี 

            14 มถิุนายน 2547, 22 กรกฎาคม 2547 และ 27 กรกฎาคม 2547 

ต าแหน่งจุด 

วัดปริมาณ

น้ าฝน 

พิกัด ปริมาณฝนรวม (มม.) 

ละตจูิด 

(UTM) 

ลองตจูิด 

(UTM) 

เหตุการณ์ฝน 

14 มิ.ย. 47 

เหตุการณ์ฝน 

22 ก.ค. 47 

เหตุการณ์ฝน 

27 ก.ค. 47 

P 1 839193.00 1790743.00 31.640 28.842 16.656 

P 2 846617.00 1793569.00 33.640 27.312 29.417 

P 3 855260.00 1793458.00 46.530 33.371 36.699 

P 4 837254.00 1786644.00 59.640 29.503 12.098 

P 5 846119.00 1786422.00 31.640 28.031 17.263 

P 6 854983.00 1788195.00 51.640 57.060 27.932 

P 7 835569.00 1781701.00 11.640 26.773 12.037 

P 8 839304.00 1780217.00 11.640 28.672 15.944 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  
 

ต าแหน่งจุด 

วัดปริมาณ

น้ าฝน 

พิกัด ปริมาณฝนรวม (มม.) 

ละตจูิด  

(UTM) 

ลองตจูิด 

(UTM) 

เหตุการณ์ฝน 

14 มิ.ย. 47 

เหตุการณ์ฝน 

22 ก.ค. 47 

เหตุการณ์ฝน 

27 ก.ค. 47 

P 9 844623.00 1782821.00 23.640 26.523 14.874 

P 10 857532.00 1782101.00 61.640 22.511 25.281 

P 11 835703.00 1775508.00 11.640 29.830 11.930 

P 12 842462.00 1775286.00 11.640 22.381 15.405 

P 13 847393.00 1773125.00 47.640 28.430 15.158 

P 14 851714.00 1779275.00 45.640 23.161 21.409 

P 15 855703.00 1775508.00 37.640 25.271 18.517 

P 16 858917.00 1774344.00 55.640 26.612 23.314 
  

 6) วิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์ วเิคราะห์ข้อมูลความเข้มของฝนเชิงพืน้ท่ีในพื้นท่ีลุ่มน้ าสามหมอจาก

การประเมินค่าพลังงานการสะท้อนของเรดาร์ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ (Image processing) ในการ

แปลงภาพเรดาร์ให้อยู่ในรูปของตัวเลข Digital และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณฝนท่ีได้จากโครงข่าย

สถานีวัดน้ าฝน (Rain gauge network) 

  7) วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์กับปริมาณน้ าฝนท่ีได้จากการประมาณ

ค่า (interpolation) จากเส้นชั้นความสูงปริมาณน้ าฝนจากสถานีใกล้เคียง ณ เวลาเดียวกัน (Z-R Relationship)  

และการวเิคราะห์แบบเหลื่อมเวลา (Time lag) ณ ต าแหน่งพิกัดเดียวกัน   

             8) เปรียบเทียบการกระจายตัวของฝนเชิงพืน้ท่ีในพื้นท่ีลุ่มน้ าระหวา่งฝนท่ีได้จากค่าการสะท้อน

ของเรดาร์กับปริมาณน้ าฝนท่ีได้จากการประมาณค่าเส้นชั้นความสูงปริมาณน้ าฝนจากสถานีใกล้เคียง  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิยัพบวา่   

           1) จากการเปรียบเทียบฝนเชิงพื้นท่ีจากค่าการสะท้อนของเรดาร์และเส้นชั้นน้ าฝนจากสถานีวัด

น้ าฝนข้างเคียง พบวา่ ท้ัง 3 เหตุการณ์แสดงการกระจายฝนเชิงพืน้ท่ีสอดคล้องกัน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า

ร้อยละ 80 ของพื้นท่ีลุ่มน้ า  อีกประมาณร้อยละ 20 ของพื้นท่ีให้ปริมาณแตกต่างกัน เนื่องจากเรดาร์จะ

ตรวจจับปริมาณน้ าในบรรยากาศและจะสะท้อนในรูปของกลุ่มฝน ขณะท่ีสถานีวัดน้ าฝนวัดความลึกของ

ปริมาณน้ าฝนท่ีตกเท่านั้น จากการสังเกตพบวา่ กรณีฝนตกหนัก ภาพการกระจายตัวของกลุ่มฝนท้ัง 2 
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แหล่งให้ผลสอดคล้องกัน กรณีฝนตกเบา ปริมาณฝนจากเครื่องวัดน้ าฝนจะไม่ปรากฏกลุ่มฝน ดังการ

เปรียบเทียบการกระจายตัวของฝนในภาพท่ี 3-5 

(ก) ปริมาณฝนเชงิพืน้ท่ีจากสถานีวัดน้ าฝนขา้งเคียง           (ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ท่ีจากค่าการสะท้อนของ   

                                                                                เรดาร ์
 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหวา่งการประเมนิจากสถานีวัดข้างเคียง และคา่

การสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุการณ์ฝนวนัท่ี 14 มถิุนายน พ.ศ. 2547 ช่วงเวลา 18:12:01-

23:42:15 น.                

 

(ก) ปริมาณฝนเชิงพืน้ท่ีจากสถานีวัดน้ าฝนข้างเคียง           (ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ท่ีจากค่าการสะท้อนของ 

                                                                                    เรดาร์ 
 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหวา่งการประเมนิจากสถานีวัดข้างเคียง และค่า

การสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุการณ์ฝนวันท่ี 22 กรกฎาคม พ .ศ. 2547 ช่วงเวลา 00:03:57-

05:48:35 น.                
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(ก) ปริมาณฝนเชงิพืน้ท่ีจากสถานีวัดน้ าฝนขา้งเคียง           (ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ท่ีจากค่าการสะท้อนของ 

                                                                                เรดาร ์
 

ภาพที่ 5   การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหวา่งการประเมนิจากสถานีวัดข้างเคียง และ 

   คา่การสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุการณ์ฝนวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ช่วงเวลา  

   01:48:34-10:42:01 น.                
 

         2) จากการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าสะท้อนของเรดาร์ (Z) และปริมาณน้ าฝน (R) ณ พิกัด

เดียวกัน ใน เวลาเดียวกัน และแบบเหลื่อมเวลา พบวา่ ความสัมพันธ์ Z-R เฉลี่ยท่ีได้จาก 3 เหตุการณ์ คือ 

Z=240.66 R 0.72 ให้คา่ความสัมพันธ์ในการปรับเทียบ(R2) เท่ากับ 0.95  

       3) เมื่อน าความสัมพันธ์ Z-R เฉลี่ยทดสอบกับเหตุการณ์ฝนวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และ วันท่ี20 

สิงหาคม 2547 ให้ความแมน่ย าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.85 ดังแสดงในภาพท่ี 6     

 

(ก) ปริมาณฝนเชงิพืน้ท่ีจากสถานีวัดน้ าฝนขา้งเคียง           (ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ท่ีจากค่าการสะท้อนของเรดาร์ 
 

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหวา่งการประเมนิจากสถานีวัด 

             ขา้งเคียง และ คา่การสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุการณ์ฝนทดสอบวันท่ี 20 สิงหาคม  

             พ.ศ. 2547 ช่วงเวลา 01:48:34-10:42:01 น.                



102 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

         4) จากการวเิคราะห์แบบเหลื่อมเวลาพบวา่ กลุ่มฝนท่ีปรากฏในภาพเรดาร์มีความสัมพันธ์โดยตรง

กับปริมาณฝนท่ีตกจริงในพืน้ท่ี ที่ 2 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง 52 นาที) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Siriluk and 

Thomas (2005) ท่ีน าเรดาร์ตรวจอากาศมาใช้ท านายปริมาณน้ าฝนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลจาก

สถานีเรดาร์ดอนเมอืง ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2547 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2547 ซึ่งพบวา่ การใช้ข้อมูลฝน

ท่ีได้จากการตรวจวัดจากเรดาร์ย้อนหลังจากปัจจุบัน 120 นาที จะให้ค่าปริมาณฝนจากเรดาร์ใกล้เคียงกับ

ปริมาณฝนท่ีวัดจากสถานีวัดฝนภาคพืน้ดินมากท่ีสุด  
                          

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1) จากการวเิคราะห์คา่ความสัมพันธ์ระหวา่งค่าการสะท้อนของเรดาร์กับปริมาณความเข้มของฝน

เฉลี่ยรายชั่วโมง ในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอ พบวา่ค่าการสะท้อนของเรดาร์ท่ีเลือกใช้มีคา่อยู่ระหวา่ง 

16.0-37.42 DBz ให้สมการความสัมพันธ์ Z=240.66 R0.723  ลักษณะฝนของเหตุการณ์ท่ีน ามาใช้ในการศึกษา

เป็นฝนแบบ Tropic convective rainfall โดยให้คา่สัมประสิทธ์ิ a เท่ากับ 240.66 และค่าสัมประสิทธ์ิ b เท่ากับ 

0.723 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์เฉลี่ย 

(R2) เท่ากับ 0.950                    

 2) จากการปรับเทียบความสัมพันธ์ของฝนท่ีประเมนิได้จากเรดาร์จะกลายมาเป็นฝนท่ีตกจริงใน

พืน้ท่ี เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง 52 นาที) ช่วงเวลานีส้ามารถท่ีจะน าไปคาดคะเนปริมาณฝนตกจริง

ในพืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอหรือบริเวณลุ่มน้ าชีตอนบนได้ หากทราบช่วงเวลาและค่าการสะท้อนของเรดาร์ 

3) ผลจากการน าสมการความสมัพันธ์ระหวา่งค่าการสะท้อนของเรดาร์กับความเขม้ของฝนเฉลี่ยไป

ประยุกต์ใช้ในการคาดคะเนปริมาณฝนส าหรับเหตุการณ์ฝนท่ีเลือกพบวา่มคีวามแมน่ย าในเชิงปริมาณคิดเป็น

ร้อยละ 77.85 (R2=0.779) หมายความวา่อีกร้อยละ 22.15 ขึน้อยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้ 

และช่วงเวลาท่ีฝนตกจริงค่อนข้างใกล้เคียง 2 ชั่วโมง เมื่อทราบช่วงเวลาค่าการสะท้อนของเรดาร์ 

4) ปริมาณฝนเชิงพืน้ท่ีท่ีประเมนิจากภาพเรดาร์มีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกันกับ 

ปริมาณฝนเชิงพื้นท่ีท่ีได้จากสถานีวัดน้ าฝนส าหรับฝนหนักและฝนปานกลาง ในส่วนของปริมาณฝนตก

เล็กน้อย ให้ค่าปริมาณฝนเชิงพื้นท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน ถึงแม้วา่มฝีนตกเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเรดาร์ยัง

สามารถตรวจวัดกลุ่มฝนได้ ขณะท่ีสถานีวัดน้ าฝนอาจจะไมส่ามารถตรวจวัดปริมาณน้ าฝนได้เลย เนื่องจาก

ฝนอาจตกไมต่รงต าแหน่งของสถานีวัดน้ าฝน และอาจมอิีทธิพลของลมเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 5) ปริมาณฝนสะสมท้ัง 4 เหตุการณ์ พบว่า ท่ีระยะเวลาการตกของฝนต่ ากวา่ 1 ½ ชั่วโมง ให้ปริมาณ

ฝนสะสมจากเรดาร์และสถานีวัดน้ าฝนใกล้เคียงกัน แต่เมื่อระยะเวลาการตกของฝนนานกว่า 1 ½ ชั่วโมง 

ปริมาณน้ าฝนสะสมจากสถานีวัดน้ าฝนมคี่าสูงกวา่ปริมาณน้ าฝนสะสมจากเรดาร์ มเีพียง 1 เหตุการณ์ฝน วันท่ี 

27 กรกฎาคม 2547 ท่ีให้ค่าปริมาณฝนสะสมสอดคล้องกัน ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนวันท่ี 27 

กรกฎาคม 2547 เป็นเหตุการณ์ฝนตกหนักและกระจายครอบคลุมพืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยสามหมอ  
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ข้อเสนอแนะ 

  เพื่อให้การประเมนิฝนเรดาร์มีความถกูต้องยิง่ขึน้ มขี้อแนะน าดังต่อไปนี้ 

 1) การคาดคะเนปริมาณฝนด้วยเรดาร์ส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่มีสถานีวัดฝนภาคพื้นดิน ควรติดตั้ง

เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝนภาคพืน้ดินในพื้นท่ีศึกษา หรือรวบรวมข้อมูลท่ีมสีถิติการตรวจวัดน้ าฝนเป็น

ระยะเวลาค่อนข้างยาว ครอบคลุมหลาย ๆ  เหตุการณ์ของการเกิดฝน เพื่อให้การสอบเทียบความสัมพันธ์ Z-

R มคีวามถูกต้องมากยิ่งขึน้ 

 2) หากน าค่าพารามเิตอร์จากงานวจิัยนีไ้ปใช้ในพืน้ท่ีอ่ืน ควรปรับเทียบค่าพารามเิตอร์ให้เหมาะสม

กับลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะของฝนในแต่ละพืน้ท่ี   

 3) ควรมกีารศึกษาการใช้คา่การสะท้อนของเรดาร์จากโครงข่ายเรดาร์ตรวจอากาศหลายสถานี ท่ี

อยู่ภายใต้รัศมกีารตรวจวัดครอบคลุมกนั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจวัดปริมาณฝนด้วยเรดาร์

ในแต่ละสถานี 

 4) เทคนิคการหาปริมาณฝนเฉลี่ยเชิงพืน้ท่ี ควรมกีารตรวจสอบวธีิท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีนั้น ๆเพื่อเป็น

ตัวแทนในการประเมนิปริมาณน้ าฝนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 5) ควรมกีารศึกษาเทคนิคการกรองข้อมูลค่าการสะท้อนของเรดาร์ก่อนน าข้อมูลไปปรับเทียบ เพื่อ

ลดความคลาดเคลื่อนในการประเมนิปริมาณฝนท่ีตกจริงในพืน้ท่ี  
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การศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการ

ตลาดต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย  

ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง 

A Study of Influence of Integrated Marketing Communication and 

Marketing Factors on Decision-Making among the Prospective 

Purchasers of Properties for sale in Krungthai Bank 

Central Pattaya Branch 

 

ดร. นเิวศน ์ธรรมะ 1 

ลลิตา ชูบัวทอง  2 
 

 

บทคัดย่อ 

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคาร 

กรุงไทย สาขาพัทยากลาง ท่ีสนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้า 2) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง  และ 3) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยด้านการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการตัดสินใจซื้อ

ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31–40 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีรายได้  30,001-40,000 บาท จ านวนคนในครอบครัว 1-2 คน สถานภาพสมรส อาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความประสงค์การขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขายเพื่อประกอบธุรกิจ ใช้ระยะเวลาใน

การกู้  21–30 ปี ราคาทรัพย์สินรอการขาย 1,000,001–1,500,000 บาท ราคาขายเป็นเหตุจูงใจในการ

ส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมปัีจจัยทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใน

ระดับค่อนข้างมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มผีลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอ

การขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางไม่แตกต่างกัน ปัจจัยทางการตลาดในด้านราคามี

                                                           
1 อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางและการ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในการตลาดทางตรงมคีวามสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการ

ขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, การตัดสนิใจ,  

                ธนาคารกรงุไทย 
 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to investigate personal background among the receivers of 

loans service given by Krungthai Bank, Central Pattaya Branch who were interested in purchasing the 

properties for sale, 2) to examine the clients’ marketing factors that have influenced the selection of 

buying the properties for sale of Krungthai Bank, Central Pattaya Branch, and 3) to find the relationship 

between the purchasers’ factors of perceiving the integrated marketing communication and their 

decision-making to buy a property for sale at Krungthat Bank, Central Pattaya Branch. 

 The results of study were found that most of the respondents to the questionnaire were 

females in the 31-40 age range, graduated with a bachelor’s degree, earned an income in the 

30,001-40,000 baht range, had 1 to 2 family members, got married, were a state enterprise 

employee, had a desire to receive service of properties for sale for doing business, offered the length of 

time to pay a debt in installments in the 21-30 year range, experienced a property for sale value of 

between 1,000,001 and 1,500,000 baht, and found the selling price as the motivation to promote a 

sale.  The respondents to the questionnaire had a rather high level of marketing factors and integrated 

marketing communication. 

 The result of testing a hypothesis was found that the different personal background of 

Krungthai Bank’s clients, Central Pattaya Branch had no significant difference in its influence upon their 

decision of purchasing a property for sale. The marketing factors in the aspect of price had a 

relationship with the decision-making to buy a property for sale among the clients of Krungthai Bank, 

Central Pattaya Branch at the .05 level; and the integrated marketing communication in the direct 

marketing had relationship with the decision-making to buy a property for sale among the clients at the 

same level of significance. 
 

Keywords: Marketing factors, Integrated marketing communication, Decision-making,  

                Krungthai Bank 
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บทน า 

ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการประกอบอาชีพหรือเพื่ออยู่อาศัย  ซึ่ง

ปัจจุบันผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปให้ความส าคัญกับการสร้างรากฐานท่ีอยู่อาศัยบนพืน้ท่ีของตนเอง และท าธุรกิจ

ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดผลก าไรในอนาคตแต่จะต้องใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก แต่ยังมีผู้บริโภค

จ านวนไมน่้อยท่ีเข้ามาใช้บริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง  ๆโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง  ๆท่ีสถาบัน

การเงินยื่นข้อเสนอให้ ความต้องการสินเชื่อส าหรับผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อทรัพย์สินรอการขายมีแนวโน้ม

ขยายตัวเพิ่มมากขึน้ แต่ตัวทรัพย์สินกลับมปีริมาณท่ีลดน้อยลงในแต่ละปีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554 

เนื่องจากทรัพย์สินรอการขายมกีารหลุดจ านองน้อยลง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามาแข่งขันในด้านสินเชื่อ

ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้ ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และยังมี

บทบาทในการขยายเศรษฐกิจให้มเีงินทุนหมุนเวยีนในประเทศอย่างคล่องตัวซึ่งเศรษฐกิจในช่วงนี้นับได้ว่า

ก าลังฟื้นตัว 

จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินรอการขายในสถาบันการเงินต่าง  ๆเริ่มมกีารแข่งขันสูงและทรัพย์สินต่าง ๆ นั้น

ล้วนมมีูลค่าท่ีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินรอการขายมหีลาย

ประเภท ได้แก่ ท่ีดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด นอกจากนีธ้นาคารกรุงไทยยังมี

ทรัพย์สินรอการขายท่ีมีมูลค่าแตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับการบริหารของส านักงานเขตศรีราชา และมีการ

กระจายไปยังสาขาต่าง ๆ โดยให้สาขาเป็นผู้รับผิดชอบ มูลค่าทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทย 

ส านักงานเขตศรีราชา อยู่ในเขตศรีราชาท้ังหมด มมีูลค่าทรัพย์สินรอการขายคงเหลือท้ังหมดดังนี้ มากกว่า 5 ปี 

มจี านวนแปลง 114 แปลง เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 192,770,262.86 บาท  น้อยกวา่ 5 ปี มจี านวนแปลง 91 แปลง 

เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 38,599,122 บาท และมากกว่า 10 ปี มีจ านวนแปลง 6 แปลง เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 

58,429,698.50 บาท ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีดินเปล่ามีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ผู้บริโภคมีความ

สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีดินเปล่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีให้เลือกหลายขนาดและ

ยังสามารถน าไปประกอบธุรกิจต่าง  ๆได้ ท่ีดินเปล่าท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางเป็นผู้รับผิดชอบ ต้อง

ด าเนินการเร่งขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่ในครอบครองเนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ 1. ระยะเวลาการถือ

ครองอสังหาริมทรัพย์ 2. ปัญหาการถูกแย่งสิทธ์ิครอบครองและการถูกครอบครองปรปักษ์ 3. ปัญหาการเสื่อม

ค่าของทรัพย์สิน 4. ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัย

ทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางเพื่อ 1) ศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ท่ีสนใจซือ้ทรัพย์สินรอการ

ขายของลูกค้า 2) ศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการรับรู้การสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการและการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง 
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วิธีการศึกษา 

 การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขาย 

ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง เป็นการวจิัยเชิงปริมาณโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎแีละผลงานวจิยัท่ี

เกี่ยวข้อง ใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมตีัวแปรคือ 

ตัวแปรอิสระ 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวนคนท่ีอยู่

ในครอบครัว สถานภาพ ความประสงค์ขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขาย ระยะเวลาในการกู้ ราคาทรัพย์สิน

รอการขายท่ีสามารถตัดสินใจซือ้ได้ และเหตุจูงใจในการส่งเสริมการขาย 

 2. ปัจจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ

ด้านส่งเสริมการตลาด 

 3. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการ

ขาย Personal selling  การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร และการตลาดทางตรง  

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง  

 จากการค านวณ จ านวนประชากรลูกค้าสินเชื่อท่ีสนใจทรัพย์สินรอการขายประเภทท่ีดินเปล่าของ

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง มี 1,312 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เท่ากับ 307 ตัวอย่าง 

เครื่องมือในการวิจัย การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้าง

แบบสอบถามโดยน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อทดสอบค่าความสอดคล้องของ

แบบสอบถาม (IOC) จากนั้นจึงปรับแก้แบบสอบถาม น าไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 

คน เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.829 ถือว่ามี

ความเชื่อมั่นสูง 

สถิติท่ีใช้วเิคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ การทดสอบที (t-test) การทดสอบเอฟ  (F-test) 

และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  

ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 

30,001-40,000 บาท มจี านวนคนท่ีอยู่ในครอบครัว 1 – 2 คน สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ     

มคีวามประสงค์ขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขายเพื่อประกอบธุรกิจ ระยะเวลาในการกู้  21 – 30 ปี ราคา

ทรัพย์สินรอการขายท่ีสามารถตัดสินใจซื้อได้ คือ ราคา 1,000,001 – 1,500,000 บาท เหตุจูงใจในการ

ส่งเสริมการขาย คือ ราคาขาย 
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ปัจจัยทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของชุมชน

โดยรอบทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทยสาขาพัทยากลาง ในระดับค่อนข้างมาก 

 2. ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อจากราคาท่ีต่ ากว่าการซื้อทรัพย์สินปกติในระดับ

ค่อนข้างมาก 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้เพราะธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยา

กลาง มรีะบบการจัดการประมูลท่ีดิน NPL ในระดับค่อนข้างมาก 

 4. ด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้เพราะธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง 

มกีารรายงานบทวเิคราะห์แนะน าการลงทุนในระดับค่อนข้างมาก 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุ่มตัวอย่าง 

 1. การโฆษณา พบวา่ การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ  หนังสือพิมพ์ วารสาร มผีล

กับกลุ่มตัวอย่างในระดับค่อนข้างมาก 

 2. การส่งเสริมการขาย พบวา่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง มขีองแถมหรือสิทธิพิเศษในการ

คุ้มครองประกันภัยมอบให้ในระดับค่อนข้างมาก 

 3. Personal selling  พบวา่ พนักงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางมอิีทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขายในระดับค่อนข้างมาก 

 4. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร พบวา่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางมกีาร

ออกบูธในห้างสรรพสินค้าและงานสัมมนาต่างๆในระดับค่อนข้างมาก 

 5. การตลาดทางตรง พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ www.reic.or.th ในระดับค่อนข้างมาก 

 การตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง  

 กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางแล้ว  ก็จะ

แนะน าญาติ เพื่อน หรือบุคคลท่ีรู้จักให้ซือ้ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางและคิด

วา่จะซือ้ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ในระดับค่อนข้างมาก 

ผลทดสอบสมมตฐิาน 

  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการ

ขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวนคนท่ีอยู่ในครอบครัว สถานภาพ 

ความประสงค์ขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขาย ระยะเวลาในการกู้ ราคาทรัพย์สินรอการขายท่ีสามารถ

ตัดสินใจซือ้ได้ และเหตุจูงใจในการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกัน มผีลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการ

ขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางไมแ่ตกต่างกัน  
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  สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดมคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการ

ขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดในใน

ด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยา

กลาง แต่ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสามารถท านายการตัดสินใจใช้บริการได้ร้อยละ 1.7  แสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงผลการวเิคราะห์การรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซือ้ทรัพย์สนิ 

 รอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง  
 

ตัวพยากรณ ์ b SE Beta t p 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ -0.029 0.092 -0.021 -0.315 0.753 

2. ด้านราคา 0.233 0.104 0.143 2.244* 0.026 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.048 0.096 -0.032 -0.494 0.622 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  0.010 0.096 0.007 0.109 0.913 

ค่าคงที่ = 3.881 SE = 0.559 R = 0.017  R2 = 0.017 Adjusted R2= 0.004 

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ.05 
     

  สมมตฐิานที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซือ้ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการตลาดทางตรงมคีวามสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้ทรัพย์สินรอ

การขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง แต่การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการ

โฆษณา การส่งเสริมการขาย Personal selling และการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  ซึ่งสามารถท านายการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ได้ร้อยละ 3.2 แสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2  แสดงผลการวเิคราะห์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้ 

              ทรัพย์สินรอการขายของลกูค้าธนาคารกรงุไทย สาขาพัทยากลาง 
 

ตัวพยากรณ ์ b SE Beta t p 

1. การโฆษณา -0.039 0.095 -0.030 -0.407 0.684 

2. การส่งเสริมการขาย 0.103 0.103 0.083 1.006 0.315 

3. Personal selling -0.106 0.107 -0.076 -0.991 0.322 

4. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ขา่วสาร -0.049 0.092 0-.031 -0.530 0.596 

5. การตลาดทางตรง 0.188 0.067 0.175 2.806** 0.005 

   ค่าคงที่ = 4.206   SE = 0.527 R = 0.032  R2 = 0.032 Adjusted R2= 0.016 

** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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การอภปิรายผล 

 ผู้วิจัยขอเสนอการอภปิรายผลตามสมมติฐานการวจิัยดังนี้ 

 1. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

ส่วนตัวต่อเดือน จ านวนคนท่ีอยู่ในครอบครัว สถานภาพ ความประสงค์ขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขาย 

ระยะเวลาในการกู้ ราคาทรัพย์สินรอการขายท่ีสามารถตัดสินใจซื้อได้ และเหตุจูงใจในการส่งเสริมการขาย ท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางไม่

แตกต่างกัน ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของไพรัตน์  มีเดชา (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยในการก าหนดพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขาย กรณีศึกษาทรัพย์สินรอการขายของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย         

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมคีวามแตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดย

ผู้ซือ้จะเลือกปัจจัยท่ีสอดคล้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ วงจรชีวิต และปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพั นธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในด้านราคามี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง แต่ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ซึ่งสอดคล้องกับวรเดช พรเบญจภักด์กุล 

(2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่

อาศัย บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมผีลต่อการตัดสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศัยของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านราคาในระดับมากเป็นอันดับท่ี

หนึ่ง 

 3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมคีวามสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขาย

ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่การสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการในด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย Personal selling  และการประชาสัมพันธ์และการ

เผยแพร่ข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขา

พัทยากลาง แต่การตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรชัย ฉัตรมงคลเจริญ (2546 : 

บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลว

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัย พบวา่ การโฆษณาและการตลาดทางตรงไมม่คีวามสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวในภาพรวม ขณะท่ีการขายโดยพนักงานมคีวามสัมพันธ์กับจ านวนท่ีซือ้ต่อครั้ง

และจ านวนครั้งท่ีซื้อต่อเดือน ส่วนการส่งเสริมการขายมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวด้าน

จ านวนขวดท่ีซือ้ต่อครั้ง  
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 จากการวจิัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซื้อ

ทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดในด้านราคา ถ้า

ราคาของทรัพย์สินรอการขายต่ ากวา่การซือ้ทรัพย์สินปกติ และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ต่ ากวา่ธนาคารอ่ืน ลูกค้า

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธนาคารก็จะตัดสนิใจซือ้ทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง

ในครั้งต่อไป 

 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด

แบบบูรณาการในด้านการตลาดทางตรง ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซค์ของศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ www.reic.or.th และผ่านทาง www.facebook.com/krungthaibank?fref=ts เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ดังกล่าวท าให้ลูกค้ามกีารรับรู้ และส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สินรอการขาย 

ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางด้วย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวจิัยครั้งนีเ้ป็นการวจิัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดและการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซือ้ทรัพย์สนิรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ใน

การวจิัยครั้งต่อไป ควรมกีารวจิัยในเชิงคุณภาพเพือ่เจาะลกึถงึกลยุทธ์ทางการตลาด และการรับรู้คุณค่าของ

สินค้าและคุณภาพของสินค้า โดยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีซือ้ท่ีดิน และลูกค้าสินเชื่อท่ีสนใจทรัพย์สนิรอการขายของ

ธนาคารกรุงไทยเพื่อทราบถึงแนวโน้มในการพัฒนาและการก าหนดทิศทางของ กลยุทธ์ทางการตลาด และ

การรับรู้เกี่ยวกับท่ีดินเปล่าของธนาคารกรุงไทย 

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ซื้อท่ีดินเพื่ อ

สนับสนุนแนวคิดปัจจัยทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซื้อ

ทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ซึ่งจะท าให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึน้ และ

สามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการกับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย 

ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง เพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนาและวางแผนการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

การขายทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย ให้เป็นท่ียอมรับแก่ผู้ใช้บริการ 
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การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4 ระหว่างการสอน 

โดยใช้ชุดส่ือประสมกับการสอนแบบ SQ4R 

A Comparison of Learning Results on Reading Comprehension in the 

Thai Language Learning Strand for Prathomsuksa 4 Students Using the 

Multimedia Package versus the SQ4R Learning Approach  

 

เนตรนภสิ  ตนัเทอดทิตย ์1 
 

 

บทคัดย่อ 

การวจิัยครั้งนีม้คีวามมุง่หมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนี

ประสิทธิผลของชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภาษาไทยของนักเรียน           

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

ชุดสื่อประสมก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 5) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ และทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนระหวา่งการสอนโดยใช้

ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียน

ชุมชนวังทอง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 40 คน โดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สุ่มนักเรียน

ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จ านวน 2 ห้อง เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 20 คนเครื่องมือท่ีใช้ใน

การวจิัยได้แก่ 1) ชุดสื่อประสมจ านวน 6 แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบ SQ4R จ านวน 6 แผน 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 4) แบบวัดการคิดวเิคราะห์

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ5) แบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 20 ข้อ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดสื่อประสมเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย Hotelling T2 Dependent Samples, The Wilcoxon Signed Ranks Test, 

The Mann-Whitney U Test และ t-test Independent Samples  

                                                           
1 การศึกษามหาบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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 ผลการวจิัยปรากฏดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม เรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มคี่าเท่ากับ 82.25/80.83 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 มคี่าเท่ากับ 0.5542 แสดงวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมีความก้าวหน้าในการ

เรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.42 

 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะห์ ก่อนเรียนและ

หลังเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 4. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวเิคราะห์ ก่อน

เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 5. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสม และการสอนแบบ SQ4R มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมกีารคิดวิเคราะห์

สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมทัีกษะการอ่าน

จับใจความสูงกวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 6. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมคีวามพึงพอใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.57 
 

ค าส าคัญ : ชุดสื่อประสม, การสอนแบบ SQ4R, ผลการเรยีนรู,้ ประสิทธิภาพของชดุสื่อประสม,  

                ดัชนีประสิทธิผล 
 

Abstract 

 The purposes of this study were: 1) to develop a multimedia package on reading 

comprehension in the Thai language learning strand for Prathomsuksa 4 students which has efficiency 

based on the 80/80 criterion, 2) to find an effectiveness index of the multimedia package on reading 

comprehension in the Thai language learning strand for Prathomsuksa 4 students, 3) to compare 

learning achievement and analytical thinking of the students who learned using the multimedia package 

between before and after the learning, 4) to compare learning achievement and analytical thinking of 

the students who learned using the SQ4R learning approach between before and after the learning, 5) 

to compare learning achievement, analytical thinking and skill in reading comprehension of 

Prathomsuksa 4 students using the multimedia package versus the SQ4R learning approach, and 6) to 

examine satisfaction of teaching through the multimedia approach among Prathomsuksa 4 students.  

The sample used as selected by cluster random sampling was a total of 40 Prathomsuksa 4 students 

divided into two equal numbers of students in two homogeneous groups, who were enrolled in the first 

semester of academic year 2013 at Wangthong Community School, Udon Thani province. One group of 
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them was assigned as a control group, while the other a treatment group.  The instruments used were: 

1) 6 plans of the multimedia package, 2) 6 learning management plans using the SQ4R learning 

approach, 3) a 30-item objective test of learning achievement with 4 choices, 4) a 20-item test of 

analytical thinking with 4 choices, 5) a 20-item test of reading comprehension skill with 4 choices, and 

6) a 5-rating scale questionnaire with 15 items asking satisfaction of learning through the multimedia 

package.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation and hypotheses 

testing through HotellingT2dependent samples, the Wilcoxon signed ranks test, the Mann-Whitney U 

test and t-test of independents samples.   

The findings revealed as follows: 

 1. The efficiency of multimedia package on reading comprehension in the Thai language 

learning strand for Prathomsuksa 4 students was 82.25/80.83. 

 2. The effectiveness index of multimedia package on reading comprehension in the Thai 

language learning strand for Prathomsuksa 4 students was 0.5542, which shows that the students who 

learned through the multimedia package had 55.42% increased learning progress. 

3. The students who learned through the multimedia package had a significant difference in 

learning achievement and analytical thinking between before and after the treatment with a significantly 

higher score of the latter than that of the former at the .01 level.  

4. The students who learned through the SQ4R learning approach had a significant difference 

in learning achievement and analytical thinking between before and after the treatment with a 

significantly higher score of the latter than that of the former at the .01 level.  

5. The students who learned either through the multimedia package or through the SQ4R 

learning approach had a significantly higher learning achievement after the treatment than that before 

the treatment at the .01 level.  Those who learned through the multimedia package had a significantly 

higher analytical thinking than those who learned through the SQ4R learning approach at the .05 level 

and also had a significantly higher reading comprehension skill than those who learned through the 

SQ4R learning approach at the .01 level. 

6. Those students who learned through the multimedia package had their overall satisfaction 

at the highest level with a mean score of 4.57. 
 

Keywords : Multimedia package, the SQ4R learning approach, Learning results,  

                 Multimedia package efficiency, Effectiveness index 
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บทน า 

 สังคมโลกในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีต้องใช้ความรู้ เป็นหลัก มนุษย์ต้องด าเนิน

ชีวิตท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมากมาย การเข้าถึงข้อมูลสามารถท าได้ง่าย และรวดเร็วถึงแม้แหล่งข้อมูลจะอยู่

ไกลกันคนละซีกโลกก็ตาม การรับรู้เรื่องราวต่างๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาจากท้ังการอ่าน การฟัง และการพูด 

ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มทัีกษะทางด้านการอ่าน คือ อ่านได้คล่อง จับประเด็นได้   มีทักษะท่ีดีในการอ่านจะ

น าไปสู่กระบวนการคิดท้ังในมิติของการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล

ประกอบจนสามารถน าไปเขียน หรือเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการเชิง

ตรรกะ (ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2554 : 1) ภาษาไทยถือได้ว่าเป็นภาษาท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับ

นักเรียนในทุกระดับชั้น นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนภาษาไทยและฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษาได้อย่าง

ถูกต้องท้ังในการอ่าน และการเขียน นอกจากนีค้วามรู้ภาษาไทยยังเป็นพืน้ฐานการศึกษาวชิาอ่ืนๆ ด้วย หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้จัดให้วชิาภาษาไทยเป็นวิชาพืน้ฐาน โดยก าหนดสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยไว้ 5 สาระ คือ สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา และสาระท่ี 5 วรรณคดี และวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 10) จึงถือได้

วา่ภาษาไทยเป็นสาระและทักษะท่ีส าคัญในการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือเพื่อน าไปแสวงหา

ความรู้ และพัฒนาตนเองในชีวิตจริง 

 การอ่านจับใจความถือว่าเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในโลกยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จะรับข้อมูลข่าวสารจาก

การอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์  อ่านข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต จากหนังสือเรียนบทความ 

วารสาร ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความท้ังสิ้น หากนักเรียนไม่มทัีกษะการอ่านจับใจความแล้ว นักเรียน

กจ็ะไม่สามารถบอกได้วา่เมื่ออ่านแล้วได้อะไร ไม่สามารถวิเคราะห์สรุปผลจากการอ่านได้ ดังนั้นในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนควรเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความโดยให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อย่างสม่ าเสมอ และเป็นระบบ ความสามารถในการอ่านจับใจความช่วยให้อ่านหนังสือได้รวดเร็ว จึงจ าเป็นต้อง

ฝึกฝนอยู่ เสมอไม่ว่าจะอ่านเรื่องอะไรหรือจะอยู่ระดับไหนก็ตามเพราะถ้าไม่สามารถจับใจความได้ก็ไม่ได้

ประโยชน์จากการอ่าน (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ . 2545 : 417) ความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนอยู่ ท่ี

ความสามารถในการอ่านจับใจความ ถ้านักเรียนอ่านไมเ่ข้าใจและจับใจความไม่ได้ จะเบ่ือหน่ายต่อการเรียนมี

เจตคติท่ีไม่ดีต่อการอ่าน ไมเ่กิดนิสัยรักการอ่านและส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. 

2549 : 115)  

 การคิดวเิคราะห์เป็นทักษะท่ีมคีวามส าคัญต่อการอ่านจับใจความเป็นอย่างมาก ดังนั้นส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานจึงเสนอแนะแนวทางให้ครูผู้สอนได้น าทักษะการคิดวเิคราะห์ไปใช้ในการ

พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ครูจะต้องฝึกให้ผู้เรียนแยกแยะท า

ความเข้าใจ ตีความ และให้เหตุผลในสิ่งท่ีจะวเิคราะห์โดยอาศัยความรู้พืน้ฐานในเรื่องนั้นๆและใช้เทคนิคการ

ตั้งค าถามประกอบ หากนักเรียนรู้จักใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จะสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาหรือคิด

สร้างสรรค์ ในขณะท่ีอ่านจับใจความจากเรื่องท่ีอ่าน ก็จะสามารถค้นหาค าตอบจากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้จะสามารถเชื่อมโยงความรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง ผู้เรียนจะได้รับรู้ ได้คดิวเิคราะห์คดิ

จ าแนก และคิดเชื่อมโยงไปยังเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา . 

2554 : 5)  

 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้น าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหมใ่นยุคของเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการ

สอน สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรูต้ามอัตราความก้าวหน้าของตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ 

ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้

วา่เป็นแนวคิด “การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน”หรือการเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน กล่าวคือ

ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆตามความสนใจด้วยตนเอง สอนผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วย

วธีิการท่ีหลากหลาย สอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ 

การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในการสอนและการเรียนรู้เป็นกระบวนการก าหนดวธีิการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเทคนิควธีิการต่าง ๆ  เพื่อน ามาใช้ในการแกไ้ขปัญหาและสถานการณ์การเรียนการสอนใน

ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้รวมถึงสื่อประสมเพื่อน าเสนอสารสนเทศสามารถ

กระตุ้นความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามรู้ มทัีกษะเพิ่มมากขึน้ (Roblyer. 2003 : 8) 

 จากผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (NT) ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนโรงเรียน

ชุมชนวังทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต  3 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 19.81 และคะแนนเฉลี่ยจากสาระการอ่าน ร้อยละ 35.93 จากการสัมภาษณ์

ครูผู้สอน และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากการประชุมครูวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนชุมชนวังทอง ปีการศึกษา 2555 พบวา่ในบรรดาทักษะในการแสวงหาความรู้ท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ 

ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน นักเรียนมปัีญหาในเรื่องทักษะการอ่านมาก

ท่ีสุดเนื่องมาจากอ่านไมค่ล่อง อ่านไมเ่ข้าใจและไมส่ามารถสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวเิคราะห์ถึงพฤติกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูพบวา่ ครูสอนเนือ้หาตามการตีความจากคู่มอืครู และจัดกิจกรรม

การสอนด้วยวธีิสอนแบบบรรยายหรืออธิบาย ไมเ่น้นให้ผู้เรียนได้ปฏบัิติ ใช้สื่อการสอนเท่าท่ีมีผู้วิจัยจึงศึกษา

ถึงรูปแบบ เทคนิคและวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะการอ่าน 

พบวา่การสอนโดยใช้เทคนิค SQ4R และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม มีความ

หลากหลายของสื่อมาเป็นเครื่องมอืเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนของตนเอง จะส่งผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นจากสภาพการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

ท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมและการสอนแบบ 

SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ การคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   

 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมก่อนเรียนและหลังเรียน 

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ และทักษะการอ่านจับใจความของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R 

 6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ท่ีมีต่อการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม 
 

สมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยชุด

สื่อประสมก่อนเรียนแตกต่างจากหลังเรียน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยการ

สอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนแตกต่างจากหลังเรียน 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R แตกต่างกัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 396 คน 

จาก 19 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2556 โรงเรียน

ชุมชนวังทอง จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 2 

กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง สอนด้วยชุดสื่อประสม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มควบคุม สอน

แบบ SQ4R เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2  

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระได้แก่ วิธีสอน 2 รูปแบบ จ าแนกเป็น การสอนโดยใช้ชุดสื่อ

ประสม และการสอนแบบ SQ4R ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ ทักษะการอ่าน

จับใจความและความพึงพอใจ 
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 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนือ้หาในการอ่านจับใจความ จ านวน 18 ชั่วโมง ดังนี้ การอ่านนิทาน

พืน้บ้าน การอ่านเรื่องสั้น การอ่านบทความ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเพลง  

 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน  36  ชั่วโมง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวจิัยครั้งนีเ้ป็นการวจิัยกึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวจิัยเพื่อ

เปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ระหวา่งการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R ตามล าดับหัวข้อดังนี้ 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.1) ชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 

สื่อท่ีใช้ ได้แก่ หนังสือสามมติิ (Pop-up Book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมน าเสนอสมุดภาพ บัตรภาพ

และแถบประโยค 1.2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ SQ4R จ านวน 6 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 1.3)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 1.4) แบบวัดการคิดวเิคราะห์ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือกจ านวน  20 ข้อ 1.5) แบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 1.6) แบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการเรียนโดยชุดสื่อประสม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 2.1 น าชุดสื่อประสมท่ีผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) 

เพื่อหาประสิทธิภาพ 

 2.2 ขั้นเตรียมการทดลอง เตรียมกลุ่มทดลองโดยจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนจ าแนกออกเป็น 2 

กลุ่ม จัดท าตารางก าหนดวันเวลาในการทดลอง 

 2.3 ขั้นด าเนินการทดลอง 

  2.3.1 ให้นักเรียนท้ังสองกลุ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดการคิดวเิคราะห์ และแบบวัดทักษะการจับใจความท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้และได้

วเิคราะห์คุณภาพแล้ว ท าการทดลองระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2556 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2556 โดยใช้ชุดสื่อประสมและการสอนแบบSQ4R  

   2.3.2 ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แบบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบวัดทักษะการจับใจความ หลังเรียน (Post-test) ทันทีเมื่อสิ้นสุดการเรียน

ด้วยชุดสื่อประสมและการสอนแบบSQ4R โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 

  2.3.3 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

ชุดสื่อประสมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ 
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  2.3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดการคิดวเิคราะห์และแบบวัด

ทักษะการจับใจความมาวเิคราะห์โดยวธีิทางสถิติ 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 วเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 และวเิคราะห์ ดัชนี

ประสิทธิผล (The Effectiveness Index :E.I.) ของชุดสื่อประสมโดยใช้วธีิการของกูดแมน, เฟรทเชอร์และชไน

เดอร์ 

 3.2 วเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดการคิดวเิคราะห์ และ

แบบวัดทักษะการอ่านจับใจความโดยหาดัชนีความสอดคล้องใช้สูตร IOC ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) (B) 

ของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีของเบรนแนน  (Brennan) วิเคราะห์หาค่าความยาก  (Difficulty) (P) ของ

แบบทดสอบ ใช้วิธีของเบรนแนน  (Brennan) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับใช้วิธีของโลเวทท์ 

(Lovett)  

 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสื่อประสม โดยใช้สูตร IOC หาดัชนีความ

สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ใช้วิธีหาความสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกับ

คะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (rxy) หาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ของ Cronbach และวเิคราะห์

ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 

 1. ชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจบัใจความ มคี่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/80.83 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้  

 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมมีค่าเท่ากับ0.5542 แสดงวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสม

มคีวามรู้และความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.42 

 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะห์ ก่อนเรียนและ

หลังเรียนแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 4. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ก่อน

เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะ ห์หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

  5. เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมและการสอนแบบ SQ4R พบวา่  

  5.1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

 5.2 การคิดวเิคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R แตกต่างกัน 

โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมกีารคิดวเิคราะห์สูงกวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  5.3 ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R 

แตกต่างกัน โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมทัีกษะการอ่านจับใจความสูงกวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยการ

สอนแบบ SQ4R อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 6. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมคีวามพึงพอใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ย 4.57 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวจิัยสามารถอภปิรายผลได ้ดงันี ้  

 1. ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึน้ เท่ากับ 82.25/80.83 หมายความวา่ คะแนนระหวา่งเรียน ซึ่งเป็น

คะแนนประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย, การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน และการประเมิน

ทักษะกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 82.25 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อย

ละ 80.83 แสดงว่าชุดสื่อประสมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 

ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้นั้นมกีารน าเสนอใน

รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย สามารถอธิบายเรื่องราวท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ สื่อท่ีใช้ประกอบกิจกรรมมีท้ัง

ประเภทวัสดุและสื่อประเภทมัลติมีเดียซึ่งเป็นการน าเอาสื่อหลายๆอย่างมาสัมพันธ์กันเพื่อถ่ายทอดเนื้อหา

สาระ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนือ้หาต่างๆ ได้ดี สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนซ้ าได้ตามท่ีนักเรียน

ต้องการโดยไมจ่ าเป็นต้องมคีรูเป็นผู้ถ่ายทอดเนือ้หานั้น ๆ สอดคล้องกับรุ่งระว ีศรีสองเมอืง (2551 : 105) ท่ี

ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการอ่านเชิงวเิคราะห์ในการเรียนรู้เรื่องการอ่านและเขียน

สะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการเรียนโดยใช้ชุดสื่อ

ประสมกับการเรียนตามปกติ ซึ่งชุดสื่อประสมมปีระสิทธิภาพ 88.40/86.78 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  

 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มคี่าเท่ากับ 0.5542 แสดงวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมคีวามก้าวหน้าใน

การเรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.42 ผลการวจิัยเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏบัิติจริง มสี่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้จากการกระท าด้วยสื่อท่ีหลากหลาย มคีุณภาพและเพียงพอ น่าสนใจ ท า

ให้นักเรียนอยากลองอยากเลน่ อีกท้ังพัฒนาการสติปัญญาของนักเรยีนในระดบัประถมศึกษายังอยู่ในขั้นการ

คิดแบบรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้จัดสื่ออย่างหลากหลายท้ังประเภทวัสดุเชน่ สมุดภาพ pop-up แถบประโยค และ

สื่อประเภทมัลติมเีดีย เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมน าเสนอและมุง่พัฒนาให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ผู้วจิัยได้

พัฒนาชุดสื่อประสมในแต่ละชุดโดยได้จัดรูปแบบของชุดสื่อประสมให้น่าสนใจ  ไม่น่าเบ่ือในการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณทิพย์ ไชยทิพย์ (2554 : 85) ได้ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ผลการวจิัยพบวา่ ชุดสื่อประสมท่ีสร้างขึน้มคี่า

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6679 แสดงวา่นักเรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 66.79 แสดง
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วา่ชุดสื่อประสมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท าให้นักเรียนมคีวามรู้เพิ่มขึ้น

ซึ่งตรวจสอบได้จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ปรากฏว่าหลังการทดลอง

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้กวา่ก่อนการทดลองโดยมคี่าความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 66.79  

 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน

แตกต่างจากหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิด

วเิคราะห์หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ท่ีเป็นเช่นนีเ้นื่องจากสื่อประสมมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้คดิวเิคราะห์ สืบค้นข้อมูล หรือเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย อีกท้ังสื่อต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การจดจ า และการวิเคราะห์ ตลอดจนการ

จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อประสมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกด้าน และสามารถบูรณา

การให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของอัจฉรา เจตบุตร (2554 : 120) ได้

ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเขียนสะกดค า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 

ผลการวจิัยพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง การเขียนสะกดค า ก่อนและหลังการเรียนด้วย

บทเรียนสื่อประสม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 4. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวเิคราะห์ ก่อน

เรียนแตกต่างจากหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวจิัยของศศิธร ไชยเทศ (2554 : 122) ได้ท าการศึกษาการคิดวเิคราะห์และการยอมรับ

นับถือตนเองผลการวจิัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและ

นักเรียนท่ีเรียนแบบ SQ4R มกีารคิดวเิคราะห์และการยอมรับนับถือตนเองหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูง

กวา่ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 5. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสม และการสอนแบบ SQ4R พบวา่ 

 5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมกับนักเรียนท่ีเรียนแบบ 

SQ4R แตกต่างกันโดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วย

การสอนแบบ SQ4R อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 5.2 การคิดวเิคราะห์ ระหวา่งการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R แตกต่างกัน 

โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมกีารคิดวเิคราะห์สูงกวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 5.3 ทักษะการอ่านจับใจความระหวา่งการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการเรียนด้วยการสอน

แบบ SQ4R แตกต่างกัน โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมทัีกษะการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ี

เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลเป็นเช่นนีเ้นื่องจากสื่อประสมมกีาร

จัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ได้สัมผัสสื่อต่าง ๆ อีกท้ังยัง

สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายซึ่งเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนการสอนแบบ 

SQ4R เป็นวธีิการสอนอ่านวธีิหนึ่งท่ีจะแก้ปัญหาการสอนอ่านเพื่อจับใจความได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด

ตีความ วเิคราะห์วิจารณ์จากเรื่องท่ีอ่านแต่มกีระบวนการหลายขั้นตอน โดยบางขั้นตอนยากเกินไปส าหรับ



125 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

นักเรียนระดับประถมศึกษา เช่น ขั้นจดบันทึก (Record) ท่ีได้จากการอ่านโดยใช้ภาษาของตนเอง ขั้นเขียนสรุป

ใจความส าคัญ (Recite) ซึ่งให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส าคัญซึ่งประกอบด้วยใจความหลักและใจความรอง 

เป็นต้น 

 6. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดสื่อประสมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของกรรณิการ์ ภูมสิายดร (2554 : 80) ซึ่งพบวา่นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียน

โดยใช้ชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยชุดสื่อประสมมคีวามหลากหลายท้ังจากสื่อคอมพิวเตอร์และแบบฝึกทักษะ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ผู้วิจัยได้ออกแบบไวม้ีความแปลกใหม่ต่างไปจากท่ีนักเรียนเคยเรียนรู้มา มกีารเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ท าให้การเรียนรู้สนุกสนาน ไมน่่าเบ่ือ  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าชุดสื่อประสมไปใช ้

  1.1 ครูควรแนะแนวทางให้นักเรียนเข้าใจวธีิการเรียนด้วยชุดสื่อประสมอย่างละเอียดก่อนท่ีจะ

เริ่มท ากิจกรรมการเรียนการสอน  

  1.2 ก่อนท่ีจะน าชุดสื่อประสมไปใช้จริงผู้สอนควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวก

และไมใ่ห้เกิดความล่าช้า 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นควา้ต่อไป 

 2.1 ควรมกีารวิจัยและพัฒนาชุดสื่อประสมโดยน าไปทดลองในรายวิชาและเนื้อหาอ่ืน ๆ เพื่อ

ตรวจสอบผลการวจิัยวา่เป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ 

 2.2 ควรศึกษา หรือวจิัยตัวแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากทักษะการคิดวเิคราะห์ ทักษะการอ่านจับ

ใจความและความพึงพอใจ 

 2.3 แบบทดสอบการอ่านจับใจความท่ีใช้ควรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบเลือกตอบแบบ

เขียนตอบและอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะตรวจสอบวา่จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการทดลองครั้งนีห้รือไม่ 
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รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

A Model of Knowledge Management from  Researches  

of Rajabhat University Instructors 

 

ฬิฏา สมบูรณ์ 1 

เสนอ ภริมจิตรผ่อง2 

บุญชม ศรีสะอาด 3 
 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏ และ 3) ทดลองใช้และประเมนิรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวจิัยท้ัง 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 อาจารย์ท่ีได้รับทุน

สนับสนุนการวจิัยของมหาวทิยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 12 แห่ง จ านวนท้ังสิ้น

1,498 คน ระยะท่ี 2 ผู้ทรงคุณวุฒ ิและระยะท่ี 3 อาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยในมหาวทิยาลยัราชภัฏ

อุบลราชธานี จ านวน 40 คน ซึ่งจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มเกษตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มละ 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  ผลการวจิัย พบวา่

1) สภาพการจัดการความรู้ท่ีมีอยู่จริงจากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ เป็นเพศหญิง อายุ 

20-30 ปี วุฒกิารศึกษาปริญญาโท มปีระสบการณ์ 1-5 ปี มกีารประชุมชีแ้จงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ

จัดการความรู้ระหวา่งคณะ จัดท าแผนปฏบัิติการจัดการความรู้อย่างมสีว่นร่วม แต่งตั้งทีมการจัดการความรู้

ด้วยจิตอาสา มกีารจัดการความรู้ร่วมกันจากงานวิจัยในการสรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ มีการ

จัดการความรู้จากงานวจิยัด้วยการตีพิมพแ์ละเผยแพรใ่นระดับชาติ และนานาชาติ และช่องทางการเผยแพร่

การจัดการความรู้จากงานวจิัย ได้แก่ เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพื่อการเผยแพร่ไปยังบุคคล

                                                           
1  Doctor of Philosophy Program in Educational Research and Evaluation, Rajabhat Ubon Ratchathani University 
2  Advisor,Ph.D. Philosophy Program in Educational Measurement and Evaluation, Faculty of Education,  

   Rajabhat  Ubon Ratchathani University 
3 Co-advisor,Ph.D Philosophy  Program  in  Curriculum  Research  and  Development Faculty of Education,     

  Mahasarakham University 
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และหน่วยงาน แต่การน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย 2) การสร้างรูปแบบ มีจ านวน 12 กิจกรรม 3) เมื่อน า

รูปแบบไปทดลองใช้พบว่า อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ ได้ประสบการณ์

จากงานวจิัย และได้งานวจิัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับท้องถิ่น 
 

ค าส าคัญ :  การจัดการความรู้, งานวจิัยของอาจารย์     
 

Abstract 

 The research aimed to study the knowledge management based on the research conducted by 

Rajabhat instructors, to construct and examine a model of knowledge management, and to try out and 

evaluate a model of knowledge management based on the research conducted by Rajabhat instructors. 

The target groups were divided into three groups in response to the three stages. The first stage 

included a total of 1,498 instructors from 12 Rajabhat Universities who had acquired a research fund. In 

the second stage, the model was  examined by the experts. The third stage was a try out and a model 

evaluation. The group in this stage was 40 Ubon Ratchathani Rajabhat University instructors. They were 

derived by a purposive sampling and  divided into four groups of ten  based on the faculties: education, 

agriculture, humanities and social sciences, science and technology. The research found that (1) a 

majority of the instructors were females aged 20-30 years, holding a master’s degree and 1-5 years’ 

working experiences. The meeting was held to inform those concerned of the objectives and aims of the 

knowledge management. As for making the plan for a participatory knowledge management,  a team 

was appointed. It was found that the instructors  had  acquired knowledge of a knowledge 

management from the research under study.  They had a discussion, and recommendation. They also 

got knowledge from the research works which were published and disseminated at national and internal 

levels. The channel through which the knowledge management was transmitted were websites, 

electronic media and documents.  Dissemination of the knowledge was relatively low. (2) There were 

12 activities used in the model construct. (3) Based on the experiment, the instructors obtained an 

increased scholarship for research. Furthermore, new discoveries on the research were made and the 

research could be used in a local context.   
 

Keywords :  Knowledge Management, Research of Instructors 
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บทน า 

 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 

และการศึกษา ส่งผลให้โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้หรือสังคมฐานความรู้ 

(Knowledge-based society) โดยทุนทางสติปัญญา (Intellectual capital) และความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัย

ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การท่ีประเทศจะก้าวไปสู่สังคมฐานความรู้ท่ีมีคุณภาพได้นั้น  

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การมทีรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความส าคัญของระบบการศึกษา

ท่ีสามารถสนองตอบต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใหมน่ีส้่งผลต่อสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีในการสร้างคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะแข่งขันกับต่างชาติได้ และ

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2555-2559 (ส านักงานคณะกรรมการ

วจิัยแห่งชาติ. 2555 : 48) ว่าด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหาร

จัดการความรู้ ผลงานวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้นผลิตก าลังคนเพื่อสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น พัฒนานักวชิาการและนักวชิาชพีให้มีจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาหลัก

วชิาและองค์ความรู้ใหมท่ี่เชื่อมโยงระหวา่งองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์ท่ีเป็นสากล เห็นได้ว่า 

อาจารย์ในมหาวทิยาลัยมบีทบาทมากในการขับเคลื่อนท้ังด้านการเรียนการสอน และการวจิัย  

 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กับการเติบโตของอุดมศึกษาอย่างรวดเร็ว

และขาดทิศทางในทศวรรษท่ีผ่านมาท าให้การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา กล่าวคอือาจารย์ในมหาวทิยาลัย

นั้นเองมปัีญหาหลายด้านหลายมติิ เช่น ด้านวชิาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

ความสามารถด้านการวจิัย สมรรถนะทางวชิาชีพท่ีเกี่ยวกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัด

เกลาทางสังคม เป็นต้น นอกจากนั้น จุดอ่อนท่ีส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ระดับมหาวทิยาลัย 

คือ อาจารย์และระบบพัฒนาบุคลากรในมหาวทิยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะต้องได้รับการ

แก้ไขตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในส่วนต้นน้ านั้นควรได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

แหล่งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ ส่วนกลางน้ านั้นควรได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับอาจารย์

ประจ าการท้ังด้านความเป็นครู การบ่มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะ

ทางวชิาชีพและสังคม ส่วนปลายน้ า สิ่งท่ีควรได้รับการแก้ไข คือ อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ยาวนานควร

ถ่ายทอดประสบการณ์อันยาวนานนั้นไปสู่อาจารย์อ่ืน ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกท้ังภาคเอกชน 

สมาคมวิชาชีพ วิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งท้ังหมดนี้ควรปรากฏผลชัดเจนดังเช่นวิวัฒนาการของ

อาจารย์ในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551 : 38) เห็นได้ว่า 

การวจิัยเป็นเครื่องมอืส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมติิ บูรณาการการท างานของหน่วยงานระดับ

นโยบายและการใช้ทรัพยากรในการวจิัยให้รองรบัการพฒันาท้ังสว่นกลางและพืน้ท่ี รวมถึงน าการวจิัยมาเป็น

เครื่องมือพัฒนา ในระดับมหาวทิยาลัยต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการวจิัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวจิัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) รวมถึงสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานท่ีมภีารกิจชัดเจนในพื้นท่ี อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยง

เครือข่ายการวจิัยกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อน ากระบวนการวจิัยและ

พัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2554: 128) 

มหาวทิยาลัยแต่ละแห่งอาจมจีุดเน้นในเรื่องการวจิัยท่ีแตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของ

แต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมพีันธกิจ และระบบและกลไกควบคุมให้

สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละ

มหาวทิยาลัย เพื่อให้ได้ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ งานวจิัยจะประสบความส าเร็จและเกดิ

ประโยชน์ จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยมีแผนการวจิัย มีระบบและ

กลไก ตลอดจนมกีารสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ

วจิัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืนของมหาวทิยาลัย 

และ 3) ผลงานวจิัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมกีารเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551 : 53) ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการ

จัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการความรู้จากงานวิจัยของ

อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพราะการจัดการความรู้จากงานวจิัยเป็น

แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองคก์รในงานวจิัยให้ประสบผลส าเร็จ เช่น การสกัดเอาความรู้ ดึงความรู้จาก

นักวิจัยท่ีประสบความส าเร็จ (Best Practice) ในงานวิจัยหรือเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการให้เป็น “พี่เลี้ยง” 

(Mentor) “ผู้ให้ค าปรึกษา” (Consult) “ผู้ฝึกสอน” (Coaching) สู่นักวิจัยมือใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 

“ร่วมคิด ร่วมก าหนดเป้าหมาย ประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์ น าไปใช้และเรียนรู้

ร่วมกัน” หรือให้เกิดการถ่ายทอดสู่บุคคลเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานต่อไป สิ่งท่ีได้จากการ

จัดการความรู้จากงานวจิยัจะส่งผลให้มีงานวจิยัเพิ่มมากขึน้ คณาจารย์ท างานวจิยัเพิ่มขึน้ งานวจิัยตอบโจทย์

ความเป็นมหาวทิยาลัยเพื่อท้องถิ่น งานวจิัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงท้องถิ่น 

และเชิงวชิาการ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

 3. เพื่อทดลองใช้และประเมนิรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวจิัยครั้งนีเ้ป็นการวจิัยและพฒันา (Research and Development) ซึ่งมีการด าเนินการเป็น 3 

ระยะ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ ระยะท่ี 2 

การสร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ ระยะท่ี 3 การทดลองใช้และประเมนิรูปแบบการจัดการความรู้  ดัง

ภาพท่ี 1 

 

ระยะที ่1 การศึกษาสภาพการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารยใ์นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที ่2 การสรา้งรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ 

 

1.1 ศึกษาและวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง 

1.2 สัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน เกี่ยวกับองค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางใน 

การสร้างรูปแบบการจัดการความรูจ้ากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

2.1 ร่างกรอบแนวคิดรูปแบบ 2.2 สร้างรูปแบบ 
2.3 ตรวจสอบความเหมาะสม ความ

ชัดเจน ความถูกต้องของรูปแบบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

2.6 ได้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยและคู่มือการใช้รูปแบบ 

1.3 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากมหาวทิยาลัยราชภัฏ 12 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางใน 

การสร้างรูปแบบการจัดการความรูจ้ากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

1.4 ได้สภาพการจดัการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

2.4 สร้างคู่มือการใช้รูปแบบ 2.5 ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจน ความถูกต้องของ  

คู่มือการใช้รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

โดยผู้เชีย่วชาญ 
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ภาพที่ 1 การศกึษารูปแบบการจดัการความรู้จากงานวจิยัของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
                    

  จากภาพประกอบของขั้นตอนการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ผู้วิจัยขอน าเสนอ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 1. การร่างรูปแบบโดยการน าผลการศึกษาจากระยะท่ี 1 สภาพการจัดการความรู้จากงานวจิัยของ

อาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ และผลจากแนวคิดทฤษฎ ีงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการร่าง 

 2. การสร้างรูปแบบ น าผลท่ีได้จากการศึกษาในข้อ 1 และแนวคิดทฤษฎีมาสร้างรูปแบบโดยรูปแบบ

การจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏท่ีพัฒนาขึน้สังเคราะห์จากแนวคิดการ

ด าเนินการจัดการความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (1998 : 71-72) และ วจิารณ์ พานิช (2548 : 91-92) 

และ กระบวนการจัดการความรู้ของ Wiig (1993) ; O’Dell and and Grayson (1998) และ Meyer and Zack 

(1996) เป็นต้น 

 3. น ารูปแบบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 

ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นวา่มคีวามเหมาะสมและถูกต้อง จากนั้นจึง

ด าเนินการต่อโดยสร้างคู่มอืการใช้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 4. น าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของเนือ้หา 

 5. ทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มเกษตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประเมนิรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

 

 

 

ระยะที ่3 การทดลองใช้และการประเมินรปูแบบการจัดการความรู ้

 
3.1 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยกับอาจารย์ที่ได้รบัทุนสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 

3.2 ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้จาก

งานวิจัย 

 (1) ความเป็นประโยชน์ 

(2) ความเป็นไปได้ 

(3) ความเหมาะสม 

(4) ความถูกต้อง 



135 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

ผลการวิจัย 

 สภาพท่ีมีอยู่จริงของการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาโท มีประสบการณ์ 1-5 ปี มีการประชุมชี้แจง

วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการความรู้ระหว่างคณะ  จัดท าแผนปฏบัิติการจัดการความรู้อย่างมสี่วน

ร่วม แต่งตั้งทีมการจัดการความรู้ด้วยจิตอาสา อาจารย์มีการจัดการความรู้ ร่วมกันจากงานวจิัยในการ

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ อาจารย์มีการจัดการความรู้จากงานวจิัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน

ระดับชาติ และนานาชาติ  และช่องทางการเผยแพร่การจัดการความรู้จากงานวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพื่อการเผยแพร่ไปยังบุคคลและหน่วยงาน การน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย 

การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน มีการน ารูปแบบไปทดลองใช้กับอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการ

วจิัยท าให้มจี านวนนักวจิัยเพิ่มมากขึ้น  ได้รับงบประมาณเพิ่มขึน้ ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ  ได้ประสบการณ์จาก

งานวจิัย และได้งานวจิัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับท้องถิ่น 
 

รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

พื้นฐานการจัดการความรู ้

1.ความไว้วางใจ  2.พลังร่วม 3.การมีสว่นร่วม  4.บุคคลฐานความรู ้

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 

1.ผู้บริหาร 2.วัฒนธรรมองค์กร 3.เทคโนโลยีและการสือ่สาร 

 

1.ข้อค้นพบใหม่ ๆ 2.วิธีวิทยาการวิจัย 3.ปัญหาการวิจัยใหม่ 4.ประสบการณ์จากงานวิจัย 5.ผลสรุปจากงานวิจัย  

6.งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 7.การตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย 

วิสัยทัศน์ 

สร้างความรู ้

แลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู ้

จัดเก็บความรู ้ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู ้

ประเมินผล 

ปรับความรู้ให้ทัน
เหตุการณ์อยู่เสมอ 

ประยุกตใ์ช้ความรู ้

โจทย์วิจัย 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ขอบเขต 

ตีพิมพ์และเผยแพร ่

แนวคิดและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีด าเนินการ 

สรุปผล อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ 

การวิเคราะห์ 

Tacit 

Explicit 

แสวงหาความรู้ 

วิเคราะห์ กลัน่กรอง
และคัดเลือกความรู ้
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วิจารณ์ผลการวิจัย 

 จากผลการวจิัย สามารถสรุปประเด็นท่ีควรอภปิราย ดังนี้ 

 ผลจากการศึกษาสภาพการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยในสภาพจริง 

พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒกิารศึกษาปริญญาโท มปีระสบการณ์ 1-5 ปี มกีารประชุม

ชีแ้จงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการความรู้ระหวา่งคณะ  จัดท าแผนปฏบัิติการจัดการความรู้อย่างมี

ส่วนร่วม แต่งตั้งทีมการจัดการความรู้ด้วยจิตอาสา อาจารย์มีการจัดการความรู้ร่วมกันจากงานวจิัยในการ

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ อาจารย์มีการจัดการความรู้จากงานวจิัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน

ระดับชาติ และนานาชาติ หรืออยู่ในฐานข้อมูล TCI และช่องทางการเผยแพร่การจัดการความรู้จากงานวจิัย 

ได้แก่ เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารการเผยแพร่ไปยังบุคคลและหน่วยงาน การน าไปใช้ประโยชน์

ยังอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับฉลองรัฐ อินทรีย์ (2550 : 183-185) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา

รูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี พบวา่ ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรู้ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มีการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการจัดการความรู้บางองค์ประกอบ แต่

ยังไม่เป็นระบบและไมม่ีรูปแบบท่ีชัดเจน รูปแบบประกอบด้วย 3 ขั้นได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมผู้บริหารและ

คณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและขอความร่วมมอื การประชุมชีแ้จงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการจัดการความรู้ ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดท าแผนปฏบัิติการ และขั้นท่ี 3 ขั้นปฏบัิติการจัดการความรู้ สร้าง

และเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้  ส าหรับรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏประกอบด้วย 12 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจกับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและ

พัฒนา คณบดี รองคณบดีท่ีดูแลงานวิจัย และอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจ

ลักษณะของการจัดการความรู้จากงานวิจัยก่อนการพัฒนารูปแบบในปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 3 ร่วมก าหนด

วสิัยทัศน์การจัดการความรูจ้ากงานวจิัย พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มุง่พัฒนาข้อด้อยหรือ

กิจกรรมซึ่งยังไมไ่ด้ด าเนินการ และชูประเด็นกิจกรรมการจัดการความรู้จากงานวจิัยให้มีความชัดเจนเป็น

รูปธรรมยิ่งขึน้ ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนปฏบัิติการจัดการความรูอ้ย่างมสีว่นร่วม ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์ 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดการความรู้จากงานวจิัย ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุม

เชิงปฏบัิติการเพื่อท าความเข้าใจกับคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยในกระบวนการ

ให้เข้าใจกันอย่างท่ัวถึงเป็นระยะ ได้แก่ 1)วิสัยทัศน์ 2)การแสวงหาความรู้ 3)การสร้างความรู้  4)การ

แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 5) การวเิคราะห์ กลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ และการสกัดความรู้  6) การจัดเก็บ

ความรู้ 7) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 8) การประยุกต์ใช้ความรู้  9) การปรับความรู้ให้ทันเหตุการณ์อยู่

เสมอ 10) การประเมนิผลการจดัการความรู้ ขั้นตอนที่ 7 จัดแบ่งกลุ่มด าเนินการเป็น 4 กลุ่ม ส่งเสริมให้กลุ่ม

ด าเนินกิจกรรมจัดหาความรู้ จัดเก็บ สืบค้นความรู้ รวบรวมเป็นหมวดหมู่ในสาขาวชิาท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การวิจัย น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แบ่งปันความรู้ และสร้างความรู้ใหม่โดยการประชุมกลุ่ม ขั้นตอนที่ 8 

ส่งเสริมการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จ ขั้นตอนที่ 9 จัดล าดับความส าคัญของความรู้และ

ความส าคัญของงานท่ีสอดคล้องกบัวสิัยทัศน์ หาวธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อการเผยแพร่ความรู้ พันธกิจ นโยบาย 
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เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่ความรู้ทาง Website KM Research, Web blog, Face 

book เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 11 ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ

กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรายงานผล ขั้นตอนที่ 12 จัดนิทรรศการของแต่ละกลุ่ม ซึง่สอดคล้องกับงานวจิัย

ของ ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง (2550 : 180) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ท่ีได้ประกอบด้วย 11 

กิจกรรม คือ 1)ท าความเข้าใจปรึกษาหารือ ขอความร่วมมอื 2)ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 1 3)ประชุมบุคลากรท าความเข้าใจการจัดการความรู้ 4)ก าหนด

คณะกรรมการจัดการความรู้และกลุม่จัดการความรู้ 6 กลุ่มปฏบัิติงาน 5)ก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ 6)จัดท า

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้แบบมสี่วนร่วม 7)ด าเนินการจัดการความรู้เน้น 5 กิจกรรม คือ การแสวงหา

ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้และการน าความรู้ไปใช้ 8) จัดตั้งศูนย์จัดการ

ความรู้ 9) ฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการสร้างเว็บไซด์แก่บุคลากร ผู้แทนกลุ่มปฏบัิติงาน 10) สรุปและรายงานผล

การจัดการความรู้ และ 11)เผยแพร่ผลการจัดการความรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอส าหรับการวิจัยในครั้ง

ต่อไปดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

    1.1 รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีพัฒนาขึ้น

สามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบักลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานในระดับเทียบเท่ากรม เนื่องจากรูปแบบการจัดการ

ความรู้ถูกพัฒนาจากบริบทแวดล้อมของความเป็นหน่วยงานราชการ 

  1.2 รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมี  3 องค์ 

ประกอบ ได้แก่ หลักการและวัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการความรู้และองค์ประกอบแห่งความส าเร็จใน

การจัดการความรู้  หากจะน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ 

เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการจัดการความรู้จากงานวจิัยให้ประสบความส าเร็จได้ 

  1.3 การน ารูปแบบการจัดการความรู้จากงานวจิัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏไปใช้ควร

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงานอย่างจริงจังและจริงใจ  รวมถึงความเข้าใจท่ีถ่องแท้ถึง

ประโยชน์ของการจัดการความรู้จากงานวจิัยในหน่วยงานเพราะความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีได้

จากการด าเนินการจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ มใิช่การได้รับรางวัลจากการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หรือการได้เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เพราะการพัฒนาตนเองจะเกิดขึน้ได้เมื่ออาจารย์เกิดความต้องการท่ีจะ

เรียนรู้ และเมื่อได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ก็จะน าไปสู่การพัฒนางานและหน่วยงานต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยในครั้งต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งกระบวนการจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบผลการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กรวา่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศหรือไม่    

     2.2 ควรศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของมหาวทิยาลัย 
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การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง ระบบฐานข้อมูล  

ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ 

TGT และการจัดกจิกรรมการเรียนรูแ้บบ STAD 

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 

The Comparison of Learning Achievement in Database 

System Through Web-based Instruction, TGT-based 

Instruction, and STAD-based Instruction of 

Mattayomsuksa 5 Students 

 

ภาวิน ี อ้วนศรเีมือง1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพนัธ์ุ2 

สมโชค  เฉตระการ3 
 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง

ระบบฐานข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ (3) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยบทเรียน

บนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ก่อนเรียนและหลังเรียน (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด

วเิคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนเรียนและ

หลังเรียน (5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGTและการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ STAD (6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ

ร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวา่งแดนดิน อ าเภอสวา่ง

แดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน ๆละ 32 คนรวม 64 คนซึ่งได้จาก

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรธาภาดา 
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การสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุมเรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD และกลุ่มทดลองเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT จ านวน 4 หน่วยการเรียน 

จ านวน 16 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ (3) แบบวัดการคิดวเิคราะห์ 

จ านวน 30 ข้อ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT 

จ านวน 15 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมุติฐานใช้ t-test (Independent Samples) และ HotellingT2 (Independent Samples) 
  

ค าส าคัญ : บทเรียนบนเว็บ, การเรียนรู้แบบ TGT, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD 
 

Abstract 
The purposes of the research were (1) to develop learning lesson using Web-based instruction 

cooperated with TGT – based instructional management in database system of Mattayomsuksa 5 

students with an efficiency of 80/80, (2) to study an effectiveness index of the developed learning 

lessons using web-based instruction cooperated with TGT – based instructional management in 

database system, (3) to compare learning achievement and critical thinking in database system of 

Mattayomsuksa 5 students after learning through Web-based instruction cooperated with TGT – based 

instructional management between pretest score and posttest score, (4) to compare learning 

achievement and critical thinking in database system of Mattayomsuksa 5 students after learning 

through STAD-based instructional management between pretest score and posttest score, (5) to 

compare learning achievement and critical thinking in database system of Mattayomsuksa 5 students 

between learning through Web-based instruction cooperated with TGT – based instructional 

management and STAD-based instructional management, (6) to investigate the satisfaction of 

Mattayomsuksa 5 students toward learning lessons using Web-based instruction cooperated with TGT – 

based instructional management in database system. The sample consisted of two classes of 

Mathayomsuksa 5 students attending Sawang Daen Din school, Sawang Daen Din district, Sakon 

Nakorn province in the first semester of the academic year 2013. There were 32 students in each class. 

The sample totally were 64 students which were selected by Simple Random Sampling. The sample 

were divided into two groups; a control group and an experiment group. The experiment group was 

taught by Web-based instruction cooperated with TGT – based instructional management and the 

control group was taught by STAD-based instructional management. The instruments used in this 

research were (1) Web-based instruction cooperated with TGT – based instructional management with 4 

learning units for 16 hours (2) 40-items achievement test (3) 30-items critical thinking test (4) 15-
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items questionnaire of students' satisfaction toward Web-based instruction cooperated with TGT – 

based instructional management. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, 

standard deviation, t-test (independent samples), and HotellingT2 (Independent  Samples).  
 

Keywords : Web-based Instruction, TGT-based Instructional Management, STAD-based Instruction 
 

บทน า 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุง่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มปัีญญา มีความสุข  มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาขั้น

พืน้ฐานมีดังนี ้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มวีนิัยและปฏบัิติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้

ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวติ มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี มสีุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย มคีวามรักชาติ มจีิตส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพล

โลก ยึดมั่นในวิถีชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี

จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มจีิตสาธารณะท่ีมุ่ง

ท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 

: 4-12) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะรายวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทันสมัย ผู้เรียนส่วน ใหญ่ให้ความสนใจ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ  สิ่งท่ีเห็นได้ชัดก็คือ นักเรียนท่ีเรียนในรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศส่วน

ใหญ่จะสนใจการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ หรือใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลท่ีตนเองสนใจ แต่ไมส่นใจ

การเรียนในชั้นเรียนตามท่ีครูผู้สอนต้องการถ่ายทอด ละเลยกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนบ่อยครั้ง 

ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า และส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิการศึกษาระดับชาติ พิจารณาได้จากการปฏบัิติ

กิจกรรมในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การท าแบบทดสอบย่อย การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ดูเหมอืนเป็นสิ่งก าหนดให้ผู้สอนต้องคอยติดตามและปรับปรุงการ

เรียนการสอนให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ ความเข้าใจในคุณสมบัติของเทคโนโลยี หลักการและ

กระบวนการของการเรียนการสอนจะช่วยท าให้สามารถปรับการเรียนการสอนในบริบทท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์

ได้อย่างเหมาะสม นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถชีน้ าทิศทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสุดในการ

เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-based Instruction : WBI) หรือบทเรียนบนเครือข่าย คือ การใช้

คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียและคอมพิวเตอร์เครือข่ายรวมท้ังเครื่องมอืสื่อสารในการสรรค์สรา้งกจิกรรมการ

เรียนเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรยีนผู้สอนไมจ่ าเป็นต้องอยู่พร้อมกัน ณ สถานท่ีเดียวกัน เน้นการจัดการ
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การเรียนการสอนท่ีหวังผลการเรียนรู้เชิงวชิาการในรูปแบบต่างๆ (ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2547 : 10) การเรียน

การสอนบนเครือข่ายเป็นผลของความพยายามในการใช้เว็บเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนแก่ผู้เรียนท้ังนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน การเรียนการสอนบนเว็บเป็นการผนวก

คุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวลิด์ไวด์เว็บเพื่อสร้างเสรมิสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนใน

มติิท่ีไมม่ีขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทางและเวลาท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน (Learning without Boundary) (ไชย

ยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 81)   

การจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางในการจัดกิจกรรมของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม (Team Games 

Tournament :TGT) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD (Student Teams – Achievement Division) 

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้เกิดประสิทธิผล หากมกีารใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนใน

ด้านการแก้ปัญหา การคิดวเิคราะห์ การเน้นคุณธรรมจริยธรรม การสร้างนิสัยความรับผิดชอบร่วมกัน การ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ซึ่งข้อดีของกิจกรรมการเรียนรู้แบบTGT และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

STAD คือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียนมคีวามเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า ได้ฝึก

และเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง ผู้เรียนมคีวามตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎกีารจัดการเรียนรู้

แบบ TGT และการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดย

น าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยพัฒนาเป็นบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT 

และการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอน

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส่งผลให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบน าไปสู่

การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมอย่างเหมาะสม อีกท้ัง

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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 5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และกลุ่มท่ีเรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD  

 6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการ

เรียนรู้แบบ TGT  
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการ

เรียนรู้แบบ TGT และนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูลแตกต่างกัน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการ

เรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูล หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวจิัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2556 ของโรงเรียนสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จ านวน 137 คนจาก 4 

ห้องเรียนซึ่งเป็นนักเรียนแบบคละความสามารถในการเรียน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย ได้แก่ นักเรียนจ านวน 64 คนจาก 2 ห้องเรียนได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยการจับสลากห้องเรียน เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมดังนี้ 

 1.2.1 กลุ่มทดลอง เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ านวน 32 คน ท่ี

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล  

 1.2.2 กลุ่มควบคุม คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนสวา่งแดนดิน จ านวน 32 คน 

ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องระบบฐานข้อมูล 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  

 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

  2.1.1 การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบTGT 

  2.1.2 การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้แบบ STAD 

 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

 2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.2.2 การคิดวเิคราะห์ 
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 2.2.3 ความพึงพอใจ 

 3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย บทเรียนเรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วย 4 

หน่วยย่อย ดังต่อไปนี้ หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล หน่วยท่ี 2 ค าศัพท์ท่ีใช้ในระบบ

ฐานข้อมูล หน่วยท่ี 3 ชนิดข้อมูลและชนิดของคีย์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และหน่วยท่ี 4 การออกแบบ

ฐานข้อมูล 

 4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวจิัยคือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 16 ชั่วโมง 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 

หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 16 ชั่วโมง 

 2.แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูล  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ จ านวน 16 ชั่วโมง 

 3.แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบปรนัยชนิด 

4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

 4. แบบวัดการคิดวิเคราะห์เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบปรนัยชนิด 4 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

 5.แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูลชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน 15 ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง ระบบฐานข้อมูลของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

บนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วจิัย

ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

 2.1 กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT 

 2.1.1 แจกคู่มอืการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมท้ังให้ค าแนะน าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และบทเรียนบนเว็บ ใช้เวลาในการให้

ค าแนะน าประมาณ 30 นาที 

  2.1.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.1.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดการคิดวเิคราะห์  

  2.1.4 ดูแลและเตรียมความพร้อมห้องปฏบัิติการคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมการทดลอง 
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 2.1.5 ทดลองภาคสนามกับกลุ่มทดลองในการวิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี5 /4 

โรงเรียนสวา่งแดนดิน อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556   

 2.1.6 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน และแบบวัดความพึง

พอใจ น าคะแนนมาวเิคราะห์ตามความมุง่หมายของการวจิัยและทดสอบสมมติฐาน 

 2.2 กลุ่มท่ีเรียนด้วยแผนจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD 

  2.2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุม่ทดลองโดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ STAD เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 จ านวน 4 แผน เป็นเวลา 16 ชั่วโมง โดยไม่

รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ท้ังการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงพอและ

เหมาะสม 

  2.2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดการคิดวเิคราะห์ 

  2.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ STAD ท่ีเน้นให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนเป็นกลุ่มให้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันค้นคว้าความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ท้ังจากใบงาน อินเตอร์เน็ตและสื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ น ามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเพื่อสร้าง

องค์ความรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

   2.2.5 ท าแบบทดสอบย่อยเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

  2.2.6 เมื่อสิน้สุดการทดลอง ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดการคิดวเิคราะห์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 

และแบบวัดความพึงพอใจ น าคะแนนมาวเิคราะห์ตามความมุง่หมายของการวจิัย และทดสอบสมมติฐาน 

 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองระหวา่งวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวจิัย ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์คุณภาพเครื่องมอื ดังนี้ 

  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดการคิดวเิคราะห์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

   2.1.1 วเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกับผลการเรียนรู้ 

ท่ีคาดหวัง ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งแบบวัดการคิดวเิคราะห์กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากการพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2551: 101-102) 

   2.1.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) (B)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

และแบบวัดการคิดวเิคราะห์โดยใช้วิธีของเบรนแนน(Brennan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 87) 
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   2.1.3 การหาค่าความยาก (Difficulty) (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และแบบวัดการคิดวเิคราะห์ โดยใช้วิธีของเบรนแนน(Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 212)   

   2.1.4 การหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบวัดการคิดวเิคราะห์ โดยใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 93) 

  2.2 แบบวัดความพึงพอใจ ใช้สถิติ ดังนี้ 

   2.2.1 วเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งแบบวัดความพึงพอใจกับจุดประสงค์การ 

เรียนรู้ จากการพิจาณาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2551: 101-102) 

   2.2.2 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยหาความสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกับคะแนน

รวม (Item Total Correlation) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rxy) (สมบัติ ท้ายเรือค า.   

2551: 112) 

    2.2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -

Coefficient) ของ Cronbach (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2551: 114) 

  2.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ใช้สถิติ ดังนี้ 

   2.3.1 วเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งเนื้อหากับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากการ

พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2551: 101-102) 

   2.3.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGTตามเกณฑ์ 80/80 

โดยใช้สูตร E1/E2 (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 46-51) 

   2.3.3 หาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการ

เรียนรู้แบบ TGT โดยใช้วิธีของกูดแมน, เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 155-156  

อ้างอิงมาจาก Goodman, Fletcher and Schneider. 1980 : 30-34) 

 3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

  3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD โดยใช้ HotellingT2 

(Independent Samples) (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2553:162 - 163) 

 3.2 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT โดยใช้สูตร HotellingT2 (Dependent 

Samples) (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2553 : 162–163) 

  3.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวเิคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ STAD โดยใช้สูตร Hotelling T2 (Dependent Samples) 
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ผลการวิจัย  

 1. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วจิัย

พัฒนาขึน้มคี่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/80.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ 80/80 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากับ 0.6244 แสดงวา่ นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ 

TGT มคีวามก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 62.44 

 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเท่ากับ 18.78 มคีะแนนการคิดวเิคราะห์เท่ากับ 13.00 ส่วนนักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ 

STAD มคีะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 16.56 มคีะแนนการคิดวเิคราะห์เท่ากับ 12.13 แสดงวา่

นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้

แบบ STAD มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวเิคราะห์แตกต่างกัน 

 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT สูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการ

เรียนรู้แบบ STAD หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 6. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT มคีวามพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมากท่ีสุด  
 

อภปิรายผล 

 1. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/80.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ นั่นแสดงว่า บทเรียนบนเว็บร่วมกับการ

เรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน เพราะสามารถท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 82.06 และสามารถเปลี่ยน

พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เฉลี่ยร้อยละ 80.08 นอกจากนีบ้ทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ยังช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกระบวนการเรียน ท าให้นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยให้การ

เรียนการสอนมบีรรยากาศท่ีดี นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง เป็นการสนองตอบ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนักเรียนแต่ละคน สามารถให้การเสริมแรงได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นระบบ 

โดยการให้ผลป้อนกลับทันทีในรูปของค าอธิบาย สี ภาพ และเสียง ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้ น 

ผู้เรียนสามารถใชเ้รียนไดโ้ดยไมม่ขี้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานท่ี (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2554 : 16-17) ท า

ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวจิัยของภัทรดร จั้นวันดี (2551 : 102) เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิด

วเิคราะห์ เรื่อง การเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กับ

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน พบวา่ การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายสามารถใช้เป็นสื่อ
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การเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความแตกตา่งระหวา่งบุคคลได้ด ีท าให้การเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพสูง

กวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

 2. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ท่ีพัฒนาขึน้มคี่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6244  ซึ่ง

หมายความวา่ หลังการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT แล้ว นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 

0.6244 คิดเป็นร้อยละ 62.44 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรดร จั้นวันดี (2551 : 102) เรื่อง การ

เปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดวเิคราะห์ เรื่อง การเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นปี

ท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนบนเครือข่ายท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เท่ากับ 0.7234 แสดงวา่นักเรียนมคีวามก้าวหน้าในการเรียนร้อย

ละ 72.34  

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรดร จั้นวันดี (2551 : 101-102) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิด

วเิคราะห์เรื่องการเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการ

เรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน (TGT) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ วชิุณี สารสุวรรณ (2551 : 110-115) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมอืรูปแบบ

ทีมแข่งขัน (TGT) กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิัยพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้สูงกวา่ก่อนการเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 

 4. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT มคีวามพึงพอใจในการเรียนเรื่อง

ระบบฐานข้อมูล โดยรวมและเป็นรายข้อในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.75 ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจมา

จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ  นักเรียนเรียนได้อย่างอิสระ เรียนตามล าดับ

ความสามารถ เป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก อีกท้ังในบทเรียนบนเว็บมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 

ร่วมด้วย ซึ่งกระตุ้นและเร้าความสนใจนักเรียนเป็นอย่างมาก ท้ังมกีารเชื่อมโยง (Link) ไปยังเนือ้หาท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยเสริมให้บทเรียนบนเว็บมคีวามน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ท าให้

นักเรียนสนุกกับบทเรียน ไมเ่บ่ือหน่าย ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน สอดคล้องกับ ภัทรดร 

จั้นวันดี (2551 : 101 - 102) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดวเิคราะห์เรื่องการเขียน

ผังงานระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบร่วมมอืเรียนรู้

เทคนิคแข่งขัน พบวา่นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมในระดับ

มากท่ีสุด ส่วนนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน  (TGT) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก  
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ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับเทคนิค TGT 

   1.1.1 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ผู้พัฒนาบทเรียนควรศึกษา

ระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ การ

วเิคราะห์การสอนให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง การออกแบบ และการสร้า ง

บทเรียน เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมในบทเรียนให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียน  

กระบวนการเรียนการสอน (Process) ได้แก่ การเข้าสู่ระบบบทเรียนบนเว็บ กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน

บทเรียนบนเว็บ และการประเมินผลการเรียน ปัจจัยออก (Output) ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การ

ประเมินผลระบบการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น ท้ังนี้นอกเหนือจากการแนะน าบทเรียน

อาจมคีวามจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง และให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

เพื่อปูพืน้ฐานในการเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บให้เป็นไปได้อย่างดีและมปีระสิทธิภาพ   

   1.1.2 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบTGT ผู้พัฒนาควรค านึงถึงหลักจิตวิทยา

การศึกษาด้วย เช่น ผู้เรียนท่ีเป็นวัยรุ่น จะต้องเน้นออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะเน้น

เนือ้หาให้มีความถูกต้องชัดเจนแล้ว ยังต้องเน้นให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้   

   1.1.3 รูปแบบ ขนาดของตัวอักษรควรมขีนาดท่ีพอเหมาะ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป สีของตัวอักษร 

และเนือ้หา พืน้หลังต่าง  ๆบนเว็บ ควรเป็นสีท่ีดูแล้วสบายตา ไมฉู่ดฉาดจนเกินไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนระหวา่งบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบTGT กับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STADกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน 

  2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง  ๆตามท่ีได้

ระบุไวใ้นหลักสูตร โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน และรูปแบบ

การเรียนของนักเรียนท่ีมคีุณลักษณะในด้านอ่ืน  ๆแตกต่างกัน ท้ังนีเ้พื่อน าผลท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนมากท่ีสุด 

  2.3 ควรมกีารศึกษาและเปรียบเทียบการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT กับ

รูปแบบการสอนอ่ืน ๆในระดับชั้นต่าง ๆ 
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การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยหลัง

ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟ้ืน กรณศีกึษา : โรงพยาบาลพังโคน 

อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

Development of a Nurse’s Note Form Following the Nursing Process for 

Patients in the Post-Anesthesia Care Unit : A Case in Phangkhon 

Hospital, Phangkhon District, Sakon Nakhon Province 

 

อรอนงค ์สีหนาท 1 
 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล 

ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

การวจิัยด าเนินการโดยการสร้าง พัฒนา และทดลองใช้แบบบันทึก กลุ่มประชากรในการทดลองใช้แบบ

บันทึกได้แก่ วสิัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังโคน จ านวน 3 คน และผู้มารับบริการท่ีโรงพยาบาล จ านวน 30 

คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอืท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบบันทึก

ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล เครื่ องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบตรวจสอบ

คุณภาพการบันทึก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้แบบบันทึก และความคิดเห็นท่ีมตี่อ

รูปแบบ/โครงสร้าง และเนื้อหาในแบบบันทึก สถิติ ท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  

 ผลการวจิัยพบวา่ 

1. แบบบันทึกทางการพยาบาลท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ เป็นแบบมโีครงสร้าง โดยมรีายการให้เลือก  

และเติมข้อความในช่องท่ีก าหนด 30 ส่วน โดยต้องบันทึกให้ครบ 30 ส่วน  

 2. แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้มคีวามเหมาะสมในด้าน

รูปแบบ โครงสร้างและเนือ้หา โดยรวมในระดับมากท่ีสุดและสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิผล 
  

ค าส าคัญ : แบบบันทึกทางการพยาบาลในห้องพกัฟื้น  

 

 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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Abstract 

 The purpose of this study was to develop a nurse’s note based on the nursing process for 

patients who have had surgery or diagnostic procedures requiring anesthesia and are taken to the 

recovery room (post-anesthesia care unit (PACU)) in PhangKhon Hospital, PhangKhon district, Sakon 

Nakhon province. The study process was carried out through creating, developing and implementing  

the nurse’s note form.The instrument used for treatment was a nurse’s note form following the nursing 

process. The instruments used to collect data were a form for checking quality of the notes, a 

questionnaire asking opinion on benefits of using the nurse’s note form on form/structure and content of 

the nurse’s note. Statistics used to analyze data consisted of mean, standard deviation and percentage.  

 The findings disclosed as follows: 

 1. The nurse’s note form created by the author was a structured-type with the items to 

choose or the blanks to fill in of all the 30 particulars.  Writing notes requires completing all the 

particulars. 

 2. The overall nurse’s note following the nursing process as developed by the author was  

appropriate for the form/structure and content at the highest level and is able to be actually and 

effectively used.   
 

Keywords : Nurse ’ s note form for patients in the post-anesthesia care unit 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดและการให้ยาระงบัความรู้สึกมคีวามกา้วหน้าและปลอดภัยสูง แต่หลังการ

ผ่าตัดโดยเฉพาะชั่วโมงแรกเป็นระยะท่ีผู้ป่วยอยู่ในภาวะวกิฤติ มโีอกาสเกิดอันตรายได้ง่ายท้ังจากการผ่าตัด

และจากฤทธ์ิของยาระงับความรู้สึก ซึ่งบางครั้งอาจมีอันตรายถึงชี วิตได้ ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและ

รักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง (กันยา ออประเสริฐ. 2546 : 87) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทันทีเป็นระยะท่ีมีความส าคัญและ

เป็นอันตราย เนื่องจากยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและบอกความต้องการได้ ผลจากการผ่าตัดและการ

ระงับความรู้สึกท าให้ระบบต่างๆ ของร่างกายท างานผิดปกติ ยาระงับความรู้สึกจะกดรีเฟล็กซ์การป้องกัน

ตนเอง ท าให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดอาจจะท าให้

เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ (ดารณี พิพัฒนกุลชัย. 2546 : 71) 

 โรงพยาบาลพังโคนเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ได้รับการรับรองซ้ าจากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลเมื่อวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 หน่วยงานวสิัญญีเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีได้รับความส าคัญ  

และได้มีการพัฒนาคุณภาพบริการวสิัญญีด้านการให้การระงับความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการ

ผู้ป่วยในห้องพักฟื้นซึ่งจากสถิติการผ่าตัดของโรงพยาบาลพังโคน ปีงบประมาณ 2554 มีท้ังหมด 1,430 ราย 

โรงพยาบาลพังโคนมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง มีวสิัญญีพยาบาล 3 คน จึงจัดให้มีการบริการพยาบาลผู้ป่วยใน



157 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

ห้องพักฟื้นเฉพาะในเวลาราชการ และสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้คราวละ 1 คน เท่านั้น เนื่องจาก

อุปกรณ์เครื่องมือมีจ ากัด ส าหรับนอกเวลาราชการ วสิัญญีพยาบาลท่ีให้บริการต้องดูแลผู้ป่วยจนฟื้นจาก

ยาสลบดีจึงส่งกลับหอผู้ป่วย โดยท่ัวไปผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการดูแลท่ีห้องพักฟื้นประมาณ 15-30 นาที 

ท้ังนีข้ึน้อยู่กับอาการและข้อบ่งชีใ้นการย้ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นตามการพิจารณาตัดสินใจของวสิัญญี

พยาบาลแต่ละคน 

 ปัจจุบันยังไม่มแีบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลใช้ เพียงแต่ใช้แบบประเมิน 

Fast-Track-Criteria ซึ่งเป็นแบบประเมินการย้ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น ร่วมกับการบันทึกในใบ 

Anesthesia Record ท าให้การประเมนิหลังได้รับยาระงับความรู้สึกแรกรับท่ีห้องพักฟื้นไมล่ะเอียดพอ แต่ถ้า

ต้องบันทึกจ านวนมาก จะบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล ในแฟ้มประวัติของผู้ป่วย การปฏบัิติดังกล่าว

พบวา่มปัีญหาในการปฏบัิติงาน การประเมนิผล การวเิคราะห์ การระบุปัญหาไมช่ัดเจน บันทึกไมต่่อเนื่อง ไม่

ค่อยบันทึก เนื่องจากความไมส่ะดวกและมีเวลาจ ากัด แบบบันทึกท่ีใช้ในห้องผ่าตัดมีจ านวนมาก ท าให้การ

ดูแลผู้ ป่วยขาดความต่อเนื่อง และการประเมินผลคุณภาพการพยาบาลท าได้ยาก  การประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกไมค่รอบคลุม  ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโดยตรง ผู้ศึกษาในฐานะ

เป็นวสิัญญีพยาบาลและปฏบัิติงานดแูลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงบัความรู้สกึในห้องพักฟื้นได้ตระหนักถึงปัญหา

ดังกล่าว  จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังจากได้รับระงับความรู้สึกใน

ห้องพักฟื้นท่ีมีมาตรฐานและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานท่ีมีผู้รับบริการจ านวนมาก เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน

ระยะพักฟื้นท่ีอาจจะเกิดขึ้น กอปรกับเป็นตัวชี้วัดท่ีส าคัญในการประกันคุณภาพการพยาบาลวิสัญญีใน

ห้องพักฟื้น และเป็นการประยุกต์และพัฒนาแบบบันทึกให้เหมาะสมกับการใช้งานในโรงพยาบาลพังโคน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ

ความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

 2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับ

ผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนครใน

ประเด็นเกี่ยวกับ คุณภาพการบันทึก และประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ประสิทธิผลจากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยหลัง

ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับดีขึ้น

ไป 

 2. ประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยหลัง

ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับดีขึ้น

ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งสร้างและศึกษาประสิทธิผลของการใช้แบบบันทึกตามกระบวนการ

พยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร ใน

ด้านคุณภาพการบันทึก และประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาล 

2. กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวสิัญญีท่ีท าหน้าท่ีในการบันทึก จ านวน 3 คนและผู้ป่วยท่ีมารับบริการ

ระงับความรู้สึก จ านวน 30 คนเลือกแบบเจาะจง 

 3. ตัวแปรที่ศกึษา 

               3.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วย

หลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น  

 3.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการ

พยาบาลส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงบัความรู้สึกในห้องพักฟื้น จ าแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) คุณภาพการ

บันทึก ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง 2) ประโยชน์จากการใช้แบบ

บันทึกทางการพยาบาล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา 2) การสร้างยุทธศาสตร์ 3) 

การทดลองใช้ยุทธศาสตร์ และ 4) การปรับปรุง และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง 

 1) แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ 

ความรู้สกึในห้องพกัฟื้น 

 2) คู่มือการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ

ความรู้สึกในห้องพักฟื้น   

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 1) แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย

หลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น ด้านความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง

ของการบันทึก 2) คู่มือส าหรับตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ

ความรู้สึกในห้องพักฟื้น 3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการ

พยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึก และแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังหมด

มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 1. ระดับคุณภาพการบันทึกในด้านความถกูต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง

ของบันทึกทางการพยาบาล วเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  
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 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ

ความรู้สึกในห้องพักฟื้น วเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาล สรุปจ าแนกตามประเด็นตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้ 

 1. แบบบันทึกมอีงค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 1) การก าหนดขอบเขต และโครงสร้างของแบบบันทึกทางการพยาบาล 

 2) รูปแบบการบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล 

ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น  

 2. คู่มือการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ

ความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มสีาระส าคัญดังนี ้1) วัตถุประสงค์

ของการบันทึก 2) การไหลเวียนของการบันทึก 3) ลักษณะของแบบบันทึก 4) รูปแบบการบันทึก และ 5) 

ความหมายและวธีิการบันทึก 

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล 

ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสม ร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบ 1 

รายการท่ีมีผลการประเมินความเหมาะสม ร้อยละ 98 อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนมี

ความเห็นวา่ บางหัวข้อไมจ่ าเป็นต้องมกี็ได้ 

 4. สาระส าคัญในคู่มอืตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล 

ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ

ประเมนิอาการ 2) การวนิิจฉัยการพยาบาล 3) การวางแผนการพยาบาล 4) การปฏบัิติการพยาบาล และ 5) 

การประเมนิผลการพยาบาล 

 5. ผลจากการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยา

ระงับความรู้สึก ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นดังนี้ 

  5.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ จ านวนวสิัญญีพยาบาล 3 คน เป็นวสิัญญีพยาบาลท่ี

มีอายุ  31-40 ปี , อายุ  41-50 ปี  และอายุ  51-60 ปี  อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนมากมี

ประสบการณ์การท างานพยาบาลวิชาชีพมาก่อน และมปีระสบการณ์การท างานด้านวสิัญญีพยาบาล มากกว่า 

10 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนการใช้แบบบันทึกวิสัญญีพยาบาลได้ท าแบบบันทึกคนละ 10 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 33.33  

  จากข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นท่ี

ถูกบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ ป่วยหลังได้รับยาระงับ

ความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบวา่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 86.67 เป็นเพศชายจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ผู้ป่วยท่ีถูกบันทึก



160 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

ทางการพยาบาลส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี และ 31-40 ปี อย่างละ 10 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 มี

อายุระหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ13.33 มอีายุระหวา่ง 51-60 ปี จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อย

ละ 10 มอีายุระหวา่ง 61-70 ปี จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 มีอายุระหวา่ง 11-20 ปีจ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.33 ผู้ป่วยท้ังหมดมอีายุเฉลี่ย 35.37 ปี เวลาท่ีผู้ป่วยถูกบันทึกส่วนใหญ่จะเป็นเวลาการท างาน

เวรเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และเวรบ่ายตั้งแต่เวลา 16.30-

00.30 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

  5.2 ผลการจ าแนกตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลส าหรับ

ผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่า 

ทุกขั้นตอนอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบันทึกตามแบบฟอร์ม จะต่างกัน

เพียงเล็กน้อยดังนี้ การบันทึกในส่วนของการวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล และการ

ปฏบัิติการพยาบาลได้คะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 การบันทึกการประเมนิอาการได้คะแนน 116 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.67 การบันทึกการประเมนิผลการพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องได้คะแนน 114 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ส่วนการบันทึกท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ การบันทึกในส่วนของข้อมูลท่ัวไปได้

คะแนน 112 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33 

 5.3 ความคิดเห็นของวสิัญญีพยาบาลโรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ท่ีมี

ต่อแบบบันทึกทางการพยาบาลในด้านประโยชน์ในการใช้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาใน

แต่ละหัวข้อ พบวา่ หัวข้อท่ีการประเมนิประโยชน์จากการน าไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุดมคีะแนนประเมนิเต็ม 5 

คือ ข้อมูลท่ัวไป ส่วนอีก 4 หัวข้อ ได้คะแนนประเมิน 4.67 ระดับของการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุดเช่นกัน 
 

การอภิปรายผล 

 จากการด าเนินการเพื่อพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วย

หลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนครพบว่าบรรลุ

ตามจุดมุง่หมายของการวจิัยเป็นอย่างดี และมปีระเด็นในการวจิัยท่ีน่าสนใจส าหรับน ามาอภปิรายผลดังนี ้  

   1. ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วย

หลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จากผลการ

ประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ ป่วยหลังได้รับยาระงับ

ความรู้สึกในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพังโคน ในด้านความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความ

ต่อเนื่อง พบวา่ ระดับคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

เพราะผู้วิจัยท าให้ผู้บันทึกมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการ

พยาบาล และมีการฝึกปฏิบัติในการบันทึกตามแบบบันทึกทางการพยาบาล ก่อนท่ีจะทดลองใช้แบบบันทึก

ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น ในการ

ให้ความรู้และฝึกปฏบัิตินั้น ผู้วิจัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้วิสัญญีพยาบาลทุกคนมสี่วนแสดงความ
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คิดเห็นร่วมกัน เป็นผลท าให้ผู้บันทึกสามารถบันทึกได้อย่างดี จากการประเมนิคุณภาพการบันทึกการในด้าน

ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง ผลท่ีเกิดขึน้สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการบันทึก

ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น 

โรงพยาบาลพังโคน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลท่ีเกิดจากแบบบันทึกทางการ พยาบาลตาม

กระบวนการพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวัชชรีภรณ์ รัตนสาร (2543 : บทคัดย่อ)  ท่ีศึกษา

ประสิทธิผลของแบบบันทึกโดยใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วย

อุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสุรินทร์ พบวา่ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเมื่อแรกรับ คุณภาพการบันทึก

อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากขั้นตอนนีส้่วนใหญ่เป็นการเปิดช่องว่างให้บรรยาย ท าให้ใช้เวลาในการบันทึก ผู้

บันทึกจึงละเลยในส่วนนี ้และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรินทร์ ซุนซัง (2550 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาการ

พัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินใน

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พบวา่ แบบบันทึกมคีวามเหมาะสมในเชิงโครงสร้าง

และเนือ้หาอยู่ในระดับมาก สามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างมปีระสิทธิผล กล่าวคอื 1) คุณภาพการบันทึกอยู่ใน

ระดับดี และ 2) ประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกอยู่ในระดับมาก  

 2. ประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลัง

ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในด้าน ความ

สะดวก ความเหมาะสม การสื่อสารได้ในทีมสุขภาพ และการแก้ปัญหาได้ตามความต้องการ  มีค่าเฉลี่ย

โดยรวม 4.73 ระดับความคิดเห็นเท่ากันทุกหัวข้อ แสดงวา่ วสิัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพัง

โคน จังหวัดสกลนครเห็นด้วยมากท่ีสุดกับทุกหัวข้อ หากพิจารณาระดับความคิดเห็นต่อการบันทึกตาม

ขั้นตอนของกระบวนการบันทึก พบว่า วิสัญญีพยาบาลมคีวามคิดเห็นระดับมากท่ีสุด กับการบันทึกข้อมูล

ท่ัวไป ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 5 ส่วนการบันทึกการประเมนิอาการ การวนิิจฉัยการพยาบาล การ

ปฏบัิติการพยาบาลและการประเมนิผล และการดูแลต่อเนื่อง ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.76  

ท้ังนีเ้นื่องจากเป็นแบบบันทึกท่ีมีโครงสร้างโดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการพยาบาลท่ีชัดเจน แบบบันทึกมี

เนือ้หาท่ีครอบคลุมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถแก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้ตามความต้องการ แบบ

บันทึกการจัดเรียงเนือ้หาตามล าดับการบันทึกก่อน-หลัง แบบบันทึกมีรายการท้ังหัวข้อให้เลือกและช่องให้

เพิ่มเติมข้อความท่ีต้องการ แบบบันทึกท าให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยรวดเร็วและเหมาะสม ท าให้การดูแล

รักษาพยาบาลผู้ป่วยมคีวามต่อเนื่อง ไมต่้องใช้เวลามากจนเกินไปในการใช้แบบบันทึก แบบบันทึกช่วยให้การ

สื่อสารในทีมสุขภาพมคีวามชัดเจน แบบบันทึกช่วยอ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลผูป่้วย รูปแบบการ

บันทึกมีความเหมาะสมกับภาระงาน วิสัญญีพยาบาลมีความคิดเห็นในระดับมากส าหรับช่องเพิ่มข้อมูลใน

แบบบันทึก ขนาดของแบบบันทึก และขนาดของตัวหนังสือ ในส่วนของคู่มอืของแบบบันทึกตามกระบวนการ

พยาบาล มรีะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน เพราะคู่มอืการบันทึกมคี าอธิบายชัดเจน สามารถ

บันทึกได้ด้วยตัวเอง คู่มอืมเีนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับเนือ้หาในแบบฟอร์มการบันทึก ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ อารี ชีวเกษมสุข (2534 : บทคัดย่อ) พบว่าคู่มอืช่วยให้พยาบาลสะดวกในการบันทึกมาก



162 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

ขึน้นอกจากนี้ วสิัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ยังมคีวามพึงพอใจในการ

ใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล  
  

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฎิบัต ิ

 1. งานพยาบาลควรสนับสนุนให้มีการบันทึกทางการพยาบาลอย่างจริงจังโดย  

     1.1 จัดให้มีนโยบายสนับสนุนการบันทึกทางการพยาบาลท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 

     1.2 จัดให้มีคณะกรรมการในการทบทวนแบบบันทึกทางการพยาบาลของแต่ละหน่วยงานให้

เหมาะสมกับภาระงาน  

           1.3 จัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน  

  1.4 จัดระบบนิเทศ และการตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาลเป็นระยะๆ ทุก 3-6 เดือน  

   1.5 จัดอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบันทึกแก่พยาบาลประจ าการเพื่อปรับวธีิการบันทึกให้

ถูกต้อง และทันสมัย  

   1.6 ควรแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกตามความจ าเป็นของหน่วยงาน เพื่อให้เหมาะสมกับ

การใช้งานการบันทึกทางการพยาบาล  

   1.7 จัดท าแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลในหน่วยงานอ่ืนๆ  

   1.8 สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างาน  

 2. หัวหน้างานวสิัญญพียาบาลควรสนับสนุนหน่วยงานให้มีการบันทึกอย่างจรงิจัง โดย 

  2.1 สนับสนุนให้มีการก าหนดระเบียบวธีิปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยหลัง

ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นและประกาศใช้  

  2.2 จัดตั้งคณะกรรมการในการวเิคราะห์ข้อมูลการบันทึกเพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาประชุม

วางแผนหาทางแก้ไขให้ตรงจุด 

   2.3 จัดให้ผู้มีประสบการณ์ และมคีวามรู้ในหน่วยงานเป็นผู้นิเทศการบันทึก  

  2.4 หัวหน้างานเป็นตัวอย่างท่ีดีในการบันทึก โดยเป็นผู้น าการบันทึก 

  2.5 ให้น าผลการวจิัยครั้งนีไ้ปพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ 

 3. พยาบาลวชิาชีพงานวสิัญญีพยาบาลควรปฏบัิติดังนี้ 

  3.1 ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการบันทึกทางการพยาบาล โดยค านึงคุณภาพการปฏิบัติงานท่ี

สามารถสะท้อนได้จากการบันทึก ไมย่ึดติดกับจ านวนผู้มารับบริการ จ านวนบุคลากร และปริมาณงาน แต่ให้

ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกท่ีสามารถท าได้ในบริบทท่ีเป็นอยู่ 

   3.2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรู้ต่างๆ เช่น การประเมนิสภาพผู้ป่วย พยาธิสภาพ

ของโรคต่างๆ 

  3.3 ยอมรับความผิดพลาดในการบันทึกหากถูกนิเทศและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 ควรท าการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท าแบบบันทึกของ

โรงพยาบาลสาธารณสุขประจ าต าบล 
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สมรรถนะส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพ 

Significant Competencies of Professional Administrators 

 

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกจิบวร 1 
 

 

บทคัดย่อ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีความสลับซับซ้อนหรือเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งมผีลต่อการปรับ

ระเบียบเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และการบริหารท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน

และประชาคมในทุกภูมิภาคของโลก ประเทศไทยย่อมได้รับผลท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ การสื่อสาร 

โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของประเทศได้ประสบปัญหาอย่างมากในด้านคุณภาพการศึกษา อาทิ วทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษา และโดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ การอ่านและการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาหา

ความรู้ ยังอยู่ต่ ากวา่มาตรฐานและมแีนวโน้มจะต่ าลงเรื่อย  ๆกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายและแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการปฏริูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึ่งมุ่งเน้น ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีบทบาท

ส าคัญในการผลักดันให้เกิดวถิปีฏบัิติในห้องเรียนและในโรงเรียน เพื่อผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีจะต้องด าเนินชีวิต

ในสังคมยุคนีต้่อไป 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏบัิติให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานทางการศึกษาทุก

ภาคส่วน จ าเป็นจะต้องมกีารพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏบัิติงาน

ได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสมรรถนะของผู้บริหารท้ังผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมคีวามจ าเป็นในล าดบัต้นท่ีควรเร่งพัฒนาให้เหมาะสมกับความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 

สมรรถนะส าคัญท่ีผู้บริหารมอือาชีพโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของไทยควรให้

ความส าคัญมี 9 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) รู้เท่าทันโลกาภวิัตน์ 2) มวีสิัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 3) มวีุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ 4) มมีนุษยสัมพันธ์ 5) ผู้ประสานสิบทิศ 6) ตัดสินใจเฉียบขาด 7) พัฒนาทีมงาน 8) บริหาร

แบบมสี่วนร่วม และ 9) คุณธรรมน าชีวิต 

 

 

 

 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 

 The trend towards a changing world is more complicated or is to link up people from all over 

the world which produces an adjustment to the economic, social, political and administrative rules of 

both the government and private sectors and an adjustment to the way of life of all peoples and 

communities in the world’s regions. Thailand has been also continuously affected both directly and 

indirectly by the economic, social, political, administrative, scientific, technological and communicative 

respects. Especially, the Nation’s educational administration encountered a lot of problems in educational 

quality of science, mathematics and language in the aspects of reading and writing analyses which are 

a device for study and pursuance of knowledge. The subject of such concern is not up to standard and 

it tends to be below at a steady pace. The Ministry of Education, thus, made a policy and guideline for 

management of creating awareness and readiness of pushing the Nation forward particularly in the 

second decade of the education reform which put emphasis on teachers, school administrators and 

educational personnel. The Ministry has had an important role to push on with a way to practicing in 

classroom and school for producing the youth of new generation who have to continue to make their 

living in the society of this age. 

 To push the strategic plan according to the above-mentioned policy into practice for achieving 

the aim of the concerned work units of any sector in educational administration needs an on-going 

development of competency of the human resources in order that the personnel are able to work at full 

capacity and efficiently. The competency of administrators both educational and building level is the first 

priority urgent need that should be developed to be well-suited to being a professional administrator in 

Thailand’s education.  The significant competencies that the professional administrators both educational 

and building level should recognize possess a total of 9 ones. They comprise the following: 1) to know 

what’s what and as much as the international operating, 2) to have a vision in administration, 3) to 

have emotional maturity, 4) to have a human relationship, 5) to be a 10-direction coordinator, 6) to be 

a rigorous decision-maker, 7) to be able to develop team work, 8) to administer by participation, and 9) 

to conduct their life with righteousness. 
 

บทน า 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมคีวามสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึน้ มีการปรับระเบียบ

เศรษฐกิจท่ีน าไปสู่การก าหนดกตกิาการค้า การลงทุนและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท้ังในระดับทวภิาคีและ

พหุภาคีท่ีมีอิทธิพลต่อกระแสการพัฒนา รวมท้ังแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหมท่ี่มีเทคโนโลยีและการ

ใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมท้ังการสร้างระบบกลไกและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหมไ่ด้อย่างเท่าทันและรวดเร็ว เพื่อเป็นรากฐานท่ี
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เข้มแข็งมั่นคงในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมคีวามจ าเป็น

เร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีพอเพียง เพื่อรองรับการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในทศวรรษใหม่ท่ีมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการสื่อสาร พบว่า การจัดการศึกษาของประเทศไทยยังประสบปัญหาอยู่มากโดยเฉพาะ

คุณภาพการศึกษาท้ังด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและโดยเฉพาะด้านการคิดวเิคราะห์ การอ่านและ

การเขียนท่ีเป็น เครื่องมือของการศึกษาหาความรู้ยั งต่ ากว่ามาตรฐานและมีแนวโน้มต่ าลงเรื่อยๆ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 4) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เมื่อสิน้สุดแผนการศึกษาแห่งชาติในปี 2559 ในเชิงคุณภาพ คือ คนไทยเป็นคนดี เก่ง มคีวามสุข มี

ความรู้เชิงวชิาการและสมรรถนะทางวชิาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพท้ังกายและใจท่ี

สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมคีวามสุข เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลักของ

การพัฒนาประเทศ และในเชิงปริมาณ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเกินกว่าร้อยละ 50 

สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.)ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงด าเนินการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (ปี พ.ศ. 2552 - 2561) 

ซึ่งคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญเพื่อให้การปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ คือ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและ

ได้มาตรฐานระดับสากล 2) คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 3) คนไทยใฝ่ดี : มคีุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มี

จิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ 

มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้การ

รวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations) 

หลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 ดังค าขวัญ "One 

Vision, One Identity, One Community" ส่ งผลให้เกิ ดความพยายามในการขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่ อ

ความก้าวหน้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง

มากยิ่งขึน้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : บทน า) การศึกษาจึงมบีทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและเตรียมความ

พร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันตามก าหนดในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนท้ัง 3 

เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political and Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 

AEC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและความพร้อม

ในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
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การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยเฉพาะด้านครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาท

ส าคัญในการผลักดันให้เกิดวถิีปฏบัิติในห้องเรียนและในโรงเรียนเพื่อผลิตเยาวชนคนรุ่นใหมท่ี่จะต้องด ารงชีวิตใน

สังคมประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี ้

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุก 

ภาคส่วนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏบัิติงานได้

อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาขีด

ความสามารถขององค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ และเป็นไปตามนัยของแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - 2555 ท่ีระบุในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้องค์การมุง่การเป็นองค์การท่ีมีขีด

สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้

อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยปรับปรุงขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้สามารถเพิ่ม

ผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความเป็นมอือาชีพและก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ทุกระดับมีหน้าท่ีในการพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะท่ีก าหนดไว ้โดยจัดให้มีระบบการเรียนรู้และพัฒนา

แบบใหม่ มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกรณีศึกษามากกว่าการบรรยายในชั้นเรียนและ

พยายามปรับให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึน้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการให้ค าแนะน า 

(Coaching) / ระบบพี่เลีย้ง (Mentoring) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดท าคู่มือการท างานเพื่อ

สามารถปฏบัิติงานราชการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และจัดให้มีการเตรียมแผนสร้างบุคลากรทดแทน 

(Succession Plan) ในหน่วยงานราชการ ปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลในวงราชการให้เกิดความ

โปร่งใสเป็นท่ียอมรับ 

 จากแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐดังกล่าว องค์กรจ าเป็นจะต้องปรับกระบวนการ

พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านการเมอืง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน. 2547) ภายใต้แผนแม่บทการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐได้น าเอาแนวคิด สมรรถนะ 

(Competency) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยท่ีบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะ

ปฏิบัติงานได้โดดเด่นในงานหนึ่งๆ และจะช่วยส่งเสริมให้การท างานของระบบราชการในภาพรวมประสบ

ผลส าเร็จ 
 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว

ใหมภ่าครัฐตามกรอบ ดังนี ้1) หลักการบริหารทุนมนุษย์ 2) หลักการกระจายอ านาจ 3) หลักคุณธรรม และ 

4) หลักความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลท าให้การบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ เป็นการบริหารทรัพยากร อัน

ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิ (Result) คือ วิสัยทัศน์ (Vision) รวมกับ 

พันธกิจ (Mission) เท่ากับ เป้าหมาย (Goal) เครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Balance Scorecard 

(BSC) ซึ่งทุกอย่างต้องวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและสมดุลด้วยการวัดว่าการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ
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สัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม เงินท่ีบริหารจัดการเกิดผลคุ้มค่าและท่ีส าคัญคนมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2547) 

 1.  ความหมายของสมรรถนะ 

      สมรรถนะตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 (ราชบัณฑิตยสถาน. 

2539) อธิบายความหมายของสมรรถนะวา่สมรรถนะตรงกับภาษาอังกฤษ Competency หรือ Competence 

หมายถึง คุณลักษณะท่ีมีส่วนช่วยให้บุคคลสามารถผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือผลงานท่ีดีเยี่ยมได้ 

McClelland เป็นผู้ริเริ่มใช้ค าวา่ Competency เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Hay Mcberและเขียนบทความเรื่อง Testing 

for Competency Rather than for Intelligence ได้ให้ค าจ ากัดความว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 

บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏบัิติงานท่ี

ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ ส าหรับ Boyatzis (1982 : 21) Boam and Sparrow (1992 : 

47 - 48) และ Spencer and Spencer (1993 : 11) ได้ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตมโน

ทัศน์ (Self - concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีจ้ะเป็นตัวผลักดันหรือ

ปัจจัยเชิงสาเหตุให้บุคคลสามารถปฏบัิติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือสูง

กว่าเกณฑ์ อ้างอิงหรือเป้าหมายท่ีก าหนด และ Blancero, Boroski and Dyer (1996) กล่าวว่า สมรรถนะ 

(Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติอ่ืนท่ีมี เพื่อให้ได้พฤติกรรมท่ีต้องการใน

อนาคต 

 Kirschner, V. et al. (1997) อ้างอิงมาจาก Spencer and Spencer (1993) ได้ให้นิยาม สมรรถนะ วา่

หมายถึง ความรู้และทักษะท้ังปวงท่ีบุคคลมีอยู่ในตน และสามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายแน่นอนอย่างหนึ่งในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย หรือสมรรถนะ 

หมายถึง ความสามารถท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจและการตัดสินใจอย่างมปีระสิทธิผลในสถานการณ์

เฉพาะอย่างหนึ่ ง ซึ่งการท่ีจะกระท าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในสถานการณ์นั้นต้องใช้

วจิารณญาณ ค่านิยม และความเชื่อมั่นในตนเองด้วย ดังนั้น สมรรถนะ (C) จึงเป็นฟังก์ชั่นของความรู้ (K) 

ทักษะ (Sk) และสถานการณ์ (S) นั่นคือ C = f (K, Sk, S) ส่วน Ledford (1995) อ้างอิงใน Ledford and 

Heneman (1998) ได้นิยามสมรรถนะวา่ หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงออกของบุคคล รวมถึงความรู้ ทักษะ และ

พฤติกรรมท่ีท าให้เกิดการกระท า นอกจากนีย้ังมลีักษณะอ่ืนๆ ท่ีประกอบเป็นสมรรถนะ ได้แก่ แรงจูงใจ เจต

คติ ค่านิยม และการตระหนักรู้ในตนเอง Dubiois and Rothwell (2004 : 16) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะท่ีทุกคนมีและใช้อย่างเหมาะสมเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่ง

คุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจน

รูปแบบความคิดและวธีิคดิ ความรู้สึกและการกระท า 

 นอกจากนี ้ยังมนีักวชิาการไทยท่ีสนใจศึกษาเกีย่วกับสมรรถนะได้ให้ความหมายของสมรรถนะอย่าง

หลากหลายท้ังสอดคล้องและแตกต่างกันออกไป เช่น 
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อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548 : 22 - 23) กล่าวว่า Competency หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพ

หรือสมรรถนะ ซึ่งเป็นตัวท่ีก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เป็นการตอบค าถามวา่ "ท า

อย่างไรท่ีจะท าให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ (How)" มากกวา่การตอบวา่ "อะไรเป็นสิ่งท่ีหัวหน้า

งานคาดหวังหรือต้องการ (What)" ท้ังนี้การก าหนดความสามารถหรือ Competency นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 

มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่งมคีวามหมายแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งท่ีถูกสั่งสมมาจากการศึกษาท้ังในสถาบัน 

การศึกษา สถาบันฝึกอบรม / สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับจากการสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้รู้ท้ังในสายวชิาชีพเดียวกันและต่างสายวชิาชีพ 

 1.2 ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งท่ีจะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึน้โดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ

ฝึกปฏบัิติให้เกิดทักษะนั้นขึน้มา 

 1.3 พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งท่ีองค์กรต้องการให้เป็น เช่น ความใฝ่รู้ ความ

ซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร และความมุง่มั่นในความส าเร็จ 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548 : 4 - 7) อธิบายว่า สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้บุคคล

สามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร กล่าวคอื การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใด

สมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบท้ังความรู้ ทักษะ / ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ เช่น 

สมรรถนะการบริการท่ีดี คือ "สามารถให้บริการท่ีผู้รับบริการต้องการได้" หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 

ความรู้ในงาน หรือทักษะท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลท่ีเป็นคน

ใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แล้ว บุคคลก็ไมอ่าจจะแสดงสมรรถนะของการบริการท่ีดีได้ 

 รัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์ (2548) และ รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม (2548) กล่าวตรงกันว่าสมรรถนะ 

(Competency) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถหรือสมรรถนะ ในภาษาอังกฤษมีค าท่ีมี

ความหมายคล้ายกันอยู่หลายค า ได้แก่ Capability, Ability, Proficiency, Expertise, Skill, Fitness, Aptitude 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใช้ภาษาไทยวา่ "สมรรถนะ" แต่ในบางองค์กรใช้ ค าวา่ "ความสามารถ" 

ซึ่งหมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นความรู้ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย สามารถวัด

หรือสังเกตได้จากพฤติกรรมการท างาน ซึ่งอาจเกิดจากพรสวรรค์ท่ีมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรือจาก

ประสบการณ์การท างาน หรือจากการศึกษาฝึกอบรม ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548 : 9) ได้อธิบายว่า 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ 

ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลท่ีท าให้สามารถปฏบัิติงานให้ประสบความส าเร็จ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549 : 

16) สรุปว่า สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(Personal Characteristic or Attributes) ท่ีท าให้บุคคลนั้นท างานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกวา่ผู้อ่ืน 

 ณรงค์วทิย์ แสนทอง (2550) ได้แปลชื่อเรียกของ Competency วา่ "ความสามารถ, ศักยภาพหรือ

สมรรถนะ" และสรุปความหมายของ Competency ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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 กลุ่มท่ี 1 หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ 

(Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) 

 กลุ่มท่ี 2 หมายถึง กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะของบุคคล 

(Attributes) หรือเรียกว่า KSAs ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานของแต่ละบุคคลท่ีสามารถวัด

และสังเกตเห็นได้  

 กล่าวโดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาในเชิง

พฤติกรรมท่ีส่งผลให้บุคคลปฏบัิติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่ง

ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีเกี่ยวข้องกัน สามารถวัดและสังเกตเห็น

ได้ อาจเกิดจากพรสวรรค์หรือการเสริมสร้างขึน้โดยผ่านการปฏบัิติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา 

 2. ความส าคัญของสมรรถนะ 

   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548) กล่าวถึงความส าคัญของการน าสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แทบทุกกระบวนการ หลักส าคัญ คือ ต้องให้คนท่ีมีสมรรถนะนั้นได้

ท างานตามสมรรถนะท่ีเขาถนัดหรือมีความสามารถ ได้มโีอกาสพัฒนาสมรรถนะให้เต็มขีดตามท่ีจะท าได้ 

สมรรถนะบางสมรรถนะอาจจะพัฒนายาก บางสมรรถนะอาจจะพัฒนาได้ง่าย องค์กรต้องค านึงถึงความ

เหมาะสมระหวา่งคนกับงาน (Person – Job Fit) โดยต้องจัดคนให้เหมาะสมกบังาน (Put the Right Man in the 

Right Job) การน าสมรรถนะไปประยุกตใ์ช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถท าไดห้ลายประการ ดังนี ้1) 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 2) การตีคา่งานและการบริหารค่าจ้างเงินเดือน 

(Job Evaluation and Wage and Salary Administration) 3) การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and 

Selection) 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 5) การวางแผนสายอาชีพและการสืบ

ทอดต าแหน่ง (Career Planning and Succession Planning) 6) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management) และ 7) การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจ้าง (Rotation, Promotion, and Termination) 

 ณรงค์วทิย์ แสนทอง (2546 : 11 - 16) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะไว ้ดังนี้ 

 1. ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์  ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร สมรรถนะท่ีเป็นหลัก ( Core 

Competency) นั้นจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ เจตคติ ของคนในองค์กรให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ภารกิจต่างๆ 

บรรลุเป้าหมายได้ดี และเร็วยิ่งขึน้ 

 2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ถ้าองค์กรใดไม่ได้ออกแบบวัฒนธรรม

โดยรวมขององค์กรไว ้อยู่ไปนานๆ พนักงานหรือบุคลากรจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึน้มาเองโดยธรรมชาติ

วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กร ดังนั้น สมรรถนะจึงมปีระโยชน์ต่อ

การก าหนดวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 1) ช่วยสร้างกรอบการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์กร 

โดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 3) ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์กรได้ และ 4) ช่วย

ป้องกันไมใ่ห้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามธรรมชาติท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
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 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่  การคัดเลือกบุคลากร  

การพัฒนา และการฝึกอบรม การเลื่อนระดับ ปรับต าแหน่ง การโยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการ

ปฏบัิติงานและการบริหารค่าตอบแทน ดังนี้ 

 3.1 การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) สมรรถนะมปีระโยชน์ ดังนี ้1) ช่วยให้การคัดเลือก

คนเข้าท างานถูกต้องมากขึน้ เพราะคนบางคนเก่งมคีวามรู้ความสามารถสูง ประสบการณ์ดี แต่อาจจะไม่

เหมาะสมกับลักษณะการท างานในต าแหน่งนั้นๆ หรือไมเ่หมาะสมกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรก็ได้ 2) 

น าไปใช้ในการออกแบบค าถามหรือแบบทดสอบ 3) ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน 4) 

ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากร 5) ป้องกันความผิดพลาดในการคัดเลือก 

  3.2 การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development) สมรรถนะมีประโยชน์ในการ

พัฒนาและฝึกอบรม ดังนี ้1) น ามาใช้ในการจัดท าเส้นทางความกา้วหน้าในการพฒันาและฝึกอบรม (Training 

Road Map) 2) ช่วยให้ทราบวา่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ จะต้องมคีวามสามารถเรื่องอะไร และช่องวา่ง (Training 

Gap) ระหวา่งความสามารถท่ีต าแหน่งต้องการกับความสามารถท่ีเขามีจริงห่างกันมากน้อยเพียงใด เพื่อ

น าไปใช้ในการจัดท าแผนพฒันาความสามารถส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ต่อไป และ 3) ช่วย

ในการวางแผนพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการน าสมรรถนะ

ของต าแหน่งงานท่ีสูงขึน้ไปพัฒนาบุคลากรในขณะท่ีเขายังด ารงต าแหน่งท่ีต่ ากวา่ 

  3.3 การโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ี (Rotation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการโยกย้ายต าแหน่ง

หน้าท่ี ดังนี ้1) ช่วยให้ทราบวา่ต าแหน่งท่ีจะย้ายไปนั้น จ าเป็นต้องมีสมรรถนะอะไร แล้วผู้ท่ีจะย้ายมหีรือไม่มี

สมรรถนะอะไร 2) ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏบัิติงาน เพราะถ้าย้ายคนท่ีมีสมรรถนะไมเ่หมาะสมไป อาจจะ

ท าให้เสียท้ังงานและก าลังใจของผู้ปฏบัิติงาน 

  3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) สมรรถนะมีประโยชน์ใน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเรื่องใดท่ีจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏบัิติงานได้สูงกวา่ผลงานมาตรฐานท่ัวไป 2) ช่วยในการก าหนดแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล 

  3.5 การบริหารผลตอบแทน (Compensation) สมรรถนะมีประโยชน์ ในการบริหาร

ผลตอบแทน ดังนี ้1) ช่วยในการก าหนดอัตราวา่จ้างพนักงานใหมว่า่ควรจะได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

ระดับความสามารถ ไมใ่ช่ก าหนดอัตราจ้างเริ่มต้นด้วยวุฒกิารศึกษาเหมอืนอดีตท่ีผ่านมา 2) ช่วยในการจ่าย

ผลตอบแทนตามระดับความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ ไมใ่ช่จ่ายผลตอบแทนตามอายุงาน หรือจ านวนปีท่ีเพิ่มขึ้น

เหมอืนสมัยก่อน 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2550) กล่าวว่า สมรรถนะมีความส าคัญท้ังต่อบุคคลและองค์การ ได้แก่  

1) ช่วยให้องค์การสามารถคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท้ังด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจน

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพื่อปฏบัิติงานได้ส าเร็จตามความต้องการขององค์การอย่างแท้จริง 2) ช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและจ าเป็นต้อง

พัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 3) น าไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล

ในองค์การ 4) สมรรถนะช่วยสนับสนุนให้ตัวชีว้ัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators : KPIs) บรรลุ
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เป้าหมาย เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายของ KPIs แล้วจะใช้

สมรรถนะใดบ้าง 5) ใช้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 6) สมรรถนะช่วยให้การหล่อหลอม

สมรรถนะขององค์การประสบผลส าเร็จยิ่งขึน้ เพราะถ้าบุคลากรในองค์การทุกคนปรับสมรรถนะของตนเอง

ให้เข้ากับมาตรฐานท่ีองค์การก าหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะ

เฉพาะขององค์การนั้นๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนในองค์การมสีมรรถนะในเรื่อง

การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 จากความส าคัญของสมรรถนะท่ีได้จากการศึกษาดงัท่ีน าเสนอมาแลว้นั้น จะเห็นได้ว่าสมรรถนะ

มคีวามส าคัญท้ังต่อตัวบุคคลและองค์การ เพราะสมรรถนะมีความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ซึ่งสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ

ประเมนิผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในวชิาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง  และการจ่าย

ค่าตอบแทน เป็นต้น 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

 การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะ นักการศึกษาได้น าเสนอไวแ้ตกต่างกัน ดังนี้ 

 McClelland (1973) กล่าวว่า สมรรถนะ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น

ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) นั้น ถือวา่เป็นส่วนท่ีคนแต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีขึน้ได้ไม่ยากนัก

ด้วยการศึกษาค้นคว้า (ท าให้เกิดความรู้ Knowledge) และการฝึกฝนปฏบัิติ (ท าให้เกิดทักษะ Skills) ในส่วนนี้

นักวิชาการบางท่านเรียกวา่ "Hard Skills" ในขณะท่ีองค์ประกอบส่วนท่ีเหลือ คือ Self - concept  (เจตคติ 

ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง) รวมท้ัง Trait (บุคลิกลักษณะประจ าของแต่ละบุคคล) 

และ Motive (แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละบุคคล) เป็นสิ่งท่ีพัฒนายาก เพราะเป็นสิ่งท่ีซ่อนอยู่ภายใน

ตัวบุคคล ส่วนนี้นักวิชาการบางท่านเรียกวา่ "Soft Skills" แนวคิดดังกล่าวอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง 

(Iceberg Model) ได้วา่ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเปรียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง ส่วนท่ีเห็นได้ง่ายและพัฒนาได้

ง่าย คือ ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน้ า นั่นคือ องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ท่ีบุคคลมอียู่ และส่วนท่ีมองเห็นได้ยากอยู่

ใต้ผิวน้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม ส่วนท่ีอยู่ใต้น้ ามผีลต่อ

พฤติกรรมในการท างานของบุคคลและเป็นส่วนท่ีพัฒนาได้ยาก ซึ่ง McClelland ได้อธิบายความหมายของ

องค์ประกอบท้ัง 5 ส่วน ไวด้ังนี้ 

 1. ทักษะ (Skills) คือ สิ่งท่ีบุคคลกระท าได้ดีและฝึกปฏบัิติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ เช่น 

ทักษะของหมอฟันในการอุดฟันโดยไมท่ าให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาท หรือเจ็บ 

 2. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้าน

การบริหารต้นทุน เป็นต้น 

 3. เจตคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น 

(Self - concept) เช่น Self - concept ของคนท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะเชื่อวา่ตนเองสามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ได้ เป็นต้น 
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 4. บุคลิกลักษณะประจ าของแต่ละบุคคล (Trait) เป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น เขาเป็นคนท่ี

น่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ หรือเขามลีักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

 5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) เป็นพลังท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อมุง่ไปสู่สิ่งท่ี

เป็นเป้าหมายของเขา เช่น บุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายท่ีท้าทายและ

พยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าท่ีตั้งไว ้ตลอดจนพยายามปรับปรุงวธีิการท างานของตนเองตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้ าแขง็ 

ท่ีมา : แมคเคลแลนด ์

 

 Boyatzis (1982 : 229 - 234) กล่าวว่า รูปแบบของสมรรถนะหมายถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญ  

5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์ โดยปรากฏใน

รูปแบบท่ีหลากหลายท่ีผลักดันและน าไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

 2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) คือ ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนองต่อสิ่ง

กระตุ้นท่ีเหมอืนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึน้ได้ท้ังในระดับท่ีมีสติและไมม่สีติ 

 3. ภาพลักษณ์ (Self - image) คือ ความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจ ค าจ ากัด

ความนีม้าพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง 

 4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ สิ่งท่ีบุคคลต้องการสื่อให้ผู้อ่ืนในสังคมเห็นว่าตัวเขามี

บทบาทต่อสังคมอย่างไร เช่น การเป็นผู้น าทีมงาน ความมจีริยธรรม 

 5. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นระบบและต่อเนื่องจนบรรลุ

เป้าหมายการท างาน 

 Spencer and Spencer (1993 : 9 - 12) อธิบายวา่ ภายใต้ความหมายของคุณลักษณะเฉพาะ

สมรรถนะ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 องค์ประกอบ คือ 
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  1. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีบุคคลมักเฝ้าคิดถึงตลอดเวลา หรือมักต้องการ

ตลอดเวลาซึ่งน าไปสู่การกระท าของบุคคล หรือเป้าหมายเฉพาะบางเรื่อง ขณะเดียวกันกช็ี้ทางและคัดสรร

พฤติกรรมให้แตกต่างจากเป้าหมายหรือพฤติกรรมอ่ืนๆ 

  2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองท่ีท าสม่ าเสมอ กับ

สถานการณ์หรือข่าวสารท่ีได้รับ 

  3. มโนทัศน์ในตน (Self - concept) หมายถึง ภาพลักษณ์ของตัวเอง คุณค่า ความเชื่อหรือเจต

คติของบุคคล 

  4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลท่ีบุคคลมอียู่ในเรื่องเฉพาะนั้นๆ 

  5. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถท่ีจะแสดงออกหรือกระท าในเรื่องงานท้ังท่ีเป็นงาน

ด้านจิตใจหรือกายภาพ 

  Kaplan and Norton (2004 : 231 - 232) แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะเป็น 3 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 

  1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีเหมาะสมต่องานท่ีองค์การก าหนด เช่น รู้เรื่อง

งานท่ีจะท า รู้เรื่องลูกค้า เป็นต้น 

  2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะท่ีสอดคล้องกับความรู้ เช่น ทักษะในการต่อรอง ทักษะใน 

การให้ค าปรึกษา และทักษะในการบริหารโครงการ เป็นต้น 

  3. ค่านิยม (Values) หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะพิเศษหรือพฤติกรรมท่ีสร้างผลงานท่ี 

โดดเด่น งานบางอย่างต้องท าเป็นทีม บางอย่างต้องท าคนเดียว การสร้างค่านิยมให้กลมกลืนกับงานจึงเป็น

สิ่งจ าเป็น 

 จากการอธิบายองค์ประกอบของสมรรถนะข้างต้น พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

(Personal Characteristics) เช่น ภาพลักษณ์ (Self - image) หรือมโนทัศน์ในตน (Self - concept) ค่านิยม (Values) 

พฤติกรรม (Behaviors) เจตคติ (Attitude) ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจเกิดจากความสามารถของบุคคลนั้น  ๆเอง

หรือเกิดจากความสามารถท่ีสร้างขึน้ภายหลังจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
 

ประเภทของสมรรถนะ 

 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 10) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะเป็น 3 ประเภท คือ 1. Organization 

Competencies เป็นความสามารถท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การท่ีมีส่วนท าให้องค์การนั้นไปสู่ความส าเร็จ

และเป็นผู้น าในด้านนั้นๆ ได้ เช่น โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์เป็นสถานศึกษามคีวามเชี่ยวชาญด้านการสอน

วทิยาศาสตร์ เป็นต้น 

 2. Job Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นความรู้ ทักษะ เจตคติความ

เชื่อ และอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏบัิติงานต าแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่า
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มาตรฐาน เช่น ความสามารถในการเป็นผู้น าทีมงานของผู้บริหารต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ความสามารถใน

การวเิคราะห์วิจัยในต าแหน่งทางด้านวชิาการซึ่งเป็นความสามารถท่ีสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ 

 3. Personal Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้  ทักษะ 

ความเชื่อ และอุปนิสัย ท่ีท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนท่ัวไป เช่น 

ความสามารถในการวาดภาพของศิลปิน การแสดงกายกรรมของนักกฬีา เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรียก Personal 

Competency วา่ "ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล" ซึ่งยากต่อการเรียนรู้หรือลอกเลียนแบบได้ 

 ธ ารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ (2548 : 31 - 32) ได้จัดแบ่งประเภทของ Competency ออกเป็น 2 กลุ่ม 

ดังนี้ 

 1. Core Competency หมายถึง คุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) พืน้ฐานท่ีเป็นหลักท่ีทุกต าแหน่งงานใน

องค์การ (ไม่วา่จะเป็นฝ่าย หรือแผนกใด) จะต้องมี หรืออาจพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Core  Competency ถือเป็น 

"คุณสมบัติร่วม" ของทุกคนในองค์กรท่ีจะต้องม ีCore Competency ขององค์กรหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอีก

องค์กรหนึ่งก็ได้ และ Core Competency คือ ส่วนหนึ่งของ "วัฒนธรรมองค์กร" หรือ Competency Culture 

นั่นเอง 

 2. Competency อ่ืนท่ีไม่ใช่ Core Competencyหรือ Non-Core Competency Competency นีเ้ป็น

คุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) ท่ีองค์กรต้องการส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน ซึ่งได้แก่ Functional / Job / 

Technical Competency, Individual / Personal Competency, Leadership /Managerial Competency 

 

 
 

ภาพที่ 2 ประเภทของสมรรถนะ (Competency Model) 

ท่ีมา : (ธ ารงศักดิ ์ คงคาสวัสดิ์. 2548 : 30) 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

Functional / Job / Technical Competency 

สมรรถนะส่วนบุคคล 

Individual / Personal Competency 

สมรรถนะผู้น า 

Leadership / Managerial Competency 

แต่ละหน่วยงานจะม ีCompetency 

ตามลกัษณะงานของแต่ละต าแหน่ง 

สมรรถนะหลกั 

Core Competency 

องค์กรเดียวกันใช ้

Core Competency เหมอืนกัน 
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 McClelland จ าแนกสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม (สุกัญญา รัศมธีรรมโชติ. 2549 : 17 - 19) 

 1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competenciey) หมายถึง ความรู้หรือทักษะพื้นฐานท่ีบุคคล

จ าเป็นต้องมใีนการท างาน เช่น ความสามารถในการอ่านหรือความรู้ในสินค้าท่ีตนขายอยู่ประจ า เป็นต้น  ซึ่ง

สมรรถนะพืน้ฐานเหล่านีไ้มท่ าให้บุคคลมผีลงานแตกต่างจากบุคคลอ่ืนหรือไมส่ามารถท าให้บุคคลมผีลงานท่ี

ดีกวา่ผู้อ่ืนได้ ดังนั้น Competency ในกลุ่มนีจ้ึงไมไ่ด้รบัความสนใจจากนกัวชิาการมากนัก นักวชิาการบางกลุม่

ถึงขั้นลงความเห็นวา่ความรู้ทักษะพืน้ฐานเหล่านีไ้มถ่ือวา่เป็น Competency 

 2. สมรรถนะท่ีท าให้บุคคลแตกต่างจากผูอ่ื้น (Differentiation Competency) หมายถึง ปัจจัยท่ีท า

ให้บุคคลมผีลการท างานสูงกวา่มาตรฐานหรือดีกวา่บุคคลท่ัวไป ซึ่ง Competency ในกลุ่มนีจ้ะมุง่เน้นท่ีการใช้

ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอ่ืนๆ (รวมถึงค่านิยม แรงจูงใจ และเจตคติ) เพื่อช่วยให้เกิดความส าเร็จท่ีดีเลิศ

ในงาน อีกท้ังยังเป็น Competency ท่ีนักวิชาการจ านวนมากให้ความส าคัญในการพัฒนาให้มีขึน้ในบุคคล

มากกว่า Competency กลุ่มแรก ตัวอย่างเช่น สถาบันชื่อดังด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งหนึ่งชื่อ 

Schoonover Associates ก็มุ่งศึกษาและให้ความส าคัญเฉพาะ Differentiation Competency โดยสถาบันแห่งนี ้

อธิบายความแตกต่างของความรู้ ทักษะและแรงจูงใจ / เจตคติ กับ Competency ในเชิงเปรียบเทียบ ดังนี้ 

  2.1 Competency กับ Knowledge : Competency หมายถึงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดผลงานท่ีดี

เลิศ (Excellent Performance) เท่านั้น ดังนั้น ตัวความรู้ (Knowledge) โดดๆ จึงไมถ่ือเป็น Competencyเวน้แต่

ความรู้ในเรื่องนั้นๆ จะสามารถน ามาประยุกต์หรือน ามาใช้กับพฤติกรรมซึ่งท าให้เกิดความส าเร็จในงาน จึง

ถือวา่เป็นส่วนหนึ่งของ Competency 

  2.2 Competency กับ  Skills : Competency เกี่ยวข้องกับ ทักษะ (Skills) แต่จะหมายถึง 

เฉพาะการใช้ทักษะท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างชัดเจน จึงจะเป็น Competency 

  2.3 Competency กับ Motive / Attitude : Competency ไมใ่ช่แรงจูงใจหรือเจตคติ (Motive / 

Attitude) แต่เป็นแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีตนมุง่หวังไปสู่สิ่งท่ีเป็นเป้าหมายของเขา หรือ

เป้าหมายขององค์กร จึงจะถือเป็น Competency 

  จากแนวคิดดังกลา่ว Schoonover Associates เชื่อวา่ ความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ / เจตคติโดดๆ 

ไมใ่ช่ Competency แต่เป็นส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิด Competency 

 ส าหรับศาลปกครองได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. สมรรถนะของส านักงาน (Organization Competency) เป็นความสามารถท่ีส านักงานศาล

ปกครองจะต้องเป็น ต้องมี และต้องท า กล่าวคือ เป็นองค์กรมืออาชีพในการสนับสนุนการพิจารณาคดี

ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครอง  มีระบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเข้าถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆ และเป็นองค์กรน าใน 

การส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีในสังคมไทย 

 2. สมรรถนะของข้าราชการ (Core Competency) เป็นสมรรถนะของข้าราชการทุกคนท่ีจ าเป็น 

ต้องมี ต้องเป็นและต้องท าเพื่อให้สมรรถนะของส านักงานบรรลุผลไปสู่ความส าเร็จตามวสิัยทัศน์ท่ีตั้งไว ้ เช่น 
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เจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายปกครอง  ต้องใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง เพื่อท าให้เกิดความ

เชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครอง ซึ่งเป็นสมรรถนะขององค์การ เป็นต้น 

 3. สมรรถนะในงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะของข้าราชการท่ีต้องมี ต้องเป็น

และต้องท าในแต่ละกลุ่มงานหรือต าแหน่งงาน บางกลุ่มงานหรือบางต าแหน่งอาจแบ่งละเอียดออกเป็น

สมรรถนะร่วมของกลุ่มงาน และสมรรถนะเฉพาะของกลุม่งานนั้นลงไปอีกตามความจ าเป็นของแต่ละลักษณะ

งาน เช่น พนักงานคดีท่ีท างานประจ าองค์คณะกับพนักงานคดีท่ีท างานวจิัยต้องมสีมรรถนะร่วมท่ีเหมอืนกัน 

คือ มคีวามสามารถเกี่ยวกับคดีปกครองเหมอืนกันและมคีวามสามารถเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามลักษณะงาน

ท่ีแตกต่างกัน พนักงานคดีประจ าองค์คณะต้องเน้นทักษะการจัดท าส านวนเป็นพิเศษ ส่วนพนักงานคดีท่ี

ท างานวจิัยก็จะเน้นทักษะการวจิัยและระเบียบวธีิวิจัย เป็นต้น 

 สุกัญญา รัศมธีรรมโชติ (2550 : 29 - 30) จ าแนกสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแต่ละคนมีเป็น

ความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไมส่ามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของนักแสดง ความสามารถ

ของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านีย้ากท่ีจะเลียนแบบ หรือหากจะเลียนแบบต้องมี

ความพยายามสูงมาก 

 2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท างานใน

ต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ต้องมีความสามารถในการวเิคราะห์ตัวเลข การคิด

ค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น 

 3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การ นั้น

เท่านั้น เช่น บริษัท เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  หรือ

บริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มคีวามสามารถในการผลิตรถยนต์ หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย)จ ากัด มี

ความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 

 4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญท่ีบุคคลต้องมหีรือต้อง

ท าเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เช่น พนักงานเลขานุการส านักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การใช้

คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัทต้องมสีมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร 

การวางแผนและการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

 5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีมีตาม

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมอืน แต่ความสามารถตามหน้าท่ีต่างกัน เช่น ข้าราชการต ารวจ

เหมอืนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมสีมรรถนะในการสืบสวนสอบสวน บางคนมสีมรรถนะในการ

ปราบปราม เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่า สมรรถนะสามารถจ าแนกประเภทแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเภท

ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะขององค์กร (Organization Competencies) สมรรถนะในงาน (Functional 

Competencies) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) 
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สมรรถนะส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพ 

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วท้ังความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และประเภทของสมรรถนะ เพื่อ

เป็นการชีเ้ฉพาะถึงสมรรถนะของผู้บริหารมอือาชีพโดยเฉพาะผูบ้ริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาใน

ยุคโลกาภวิัตน์ ผู้เขียนขอน าเสนอสมรรถนะส าคัญของผู้บริหารมอือาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 9 สมรรถนะส าคญั 

ดังนี้ 

 1.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ  : รู้เท่าทันโลกาภวิตัน ์

 2.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ  : มวีสิัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 

 3.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชพี  : มวีุฒภิาวะทางอารมณ์ 

 4.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ  : มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ 

 5.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชพี  : ผู้ประสานสิบทิศ 

 6.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ  : ตัดสินใจเฉยีบคม 

 7.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ  : พัฒนาทีมงาน 

 8.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ  : บริหารแบบมสี่วนร่วม 

 9.  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ  : คุณธรรมน าชีวิต 
  

 ส าหรับรายละเอียดของ 9 สมรรถนะส าคัญ ผู้สนใจสามารถติดตามศึกษา และเรียนรู้ได้จาก

หนังสือ เรื่อง ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ : 9 สมรรถนะส าคัญ : กรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

สถานศึกษา ของผู้เขียน และ / หรือ ในวารสารฉบับต่อไป  
 

สรุป 

 สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ ความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ีส่งผล

ให้บุคคลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่ง ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีเกี่ยวข้องกัน อาจจะเกิดจากพรสวรรค์ หรือสร้าง

ขึน้ได้โดยการปฏบัิติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา สมรรถนะมีความส าคัญท้ังต่อบุคคลและองค์การ 

เพราะสมรรถนะมคีวามสัมพนัธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไป

ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบั ติ การพัฒนา

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 สมรรถนะสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทใหญ่  ๆได้แก่ สมรรถนะในองค์การ (Organization Competencies) 

สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) 

 องค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านทักษะ (Skills) และ

คุณลักษณะอ่ืน ได้แก่ แรงจูงใจ (Motives) ลักษณะเฉพาะ (Traits) หรือ ลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal 

Characteristics) ภาพลักษณ์ (Self-image) หรือ มโนทัศน์ในตน (Self-concept) ค่านิยม (Values) พฤติกรรม 
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(Behaviors) และ เจตคติ (Attitude) องค์ประกอบดังกล่าวอาจเกิดจากสามารถของบุคคลนั้นๆ เอง หรือ

ความสามารถท่ีสร้างขึน้ภายหลังจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการท างาน 

 9 สมรรถนะท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา และผู้ บริหาร

สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) รู้เท่าทันโลกาภวิัตน์2) มีวสิัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 3) มวีุฒิภาวะทางอาม

รมณ์4) มมีนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ 5) ผู้ประสานสิบทิศ 6) ตัดสินใจเฉียบคม 7) พัฒนาทีมงาน 8) บริหารแบบมี

ส่วนร่วม และ 9) คุณธรรมน าชีวิต 
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บทวิจารณ์หนังสือ 

ดวงมน จิตร์จ านงค์ และคณะ.   

การวิจารณ์บนเสน้ทางวรรณคดศีึกษา.   

มหาสารคาม: ส านักพิมพอ์ินทนิล 
 

ธวัชชัย ดุลยสุจรติ 1 
 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา เป็นหนังสือท่ีปรับปรุงจากงานวจิัยชื่อ “สถานะและ

บทบาทของการวจิารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย” ซึ่งได้ด าเนินการวิจัยวทิยานิพนธ์ด้านวรรณคดีไทยใน

ระหวา่ง พ.ศ. 2520 -2550 เป็นจ านวนประมาณ 420 เรื่อง โดยมผีู้ร่วมวจิัยท้ังหมด 6 คนโดยม ีรศ.ดร.ดวง

มน จิตร์จ านงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ด าเนินการศึกษาวทิยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดีวิจารณ์ในสามกลุ่ม

คือ วิทยานิพนธ์ด้านฉันทลักษณ์ วิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีแบบฉบับ และวิทยานิพนธ์ด้านวรรณกรรม

ปัจจุบัน ผู้วิจัยพบวา่วทิยานิพนธ์ส่วนใหญ่ยงัมจีุดอ่อนและขอ้ท่ีควรปรับปรุงหลายๆ ด้านโดยได้เสนอแนวทาง

และข้อชีแ้นะเอาไวโ้ดยละเอียด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะส าหรับผู้ศึกษาวรรณคดีไทย รวมท้ังอาจารย์ผู้สอน

วรรณคดีไทยและท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ด้านวรรณคดีไทยในระดับอุดมศึกษา  
 

Abstract 
 This book is adapted from a research project, “Status and Roles of Criticism in the Study of 

Thai Literature,” aiming at investigation of some 420 theses on Thai literature during 1977 and 2007, 

The project was conducted by 6 researchers, leaded by Associate Professor Dr.Duangmon 

Chitchamnong. The research scope covers theses on prosody, as well as classic and contemporary 

literature. The researchers pointed out the major weakness of these theses and gave suggestion and 

advices in detail. Thus, this book is a must read for Thai literature students, and Thai literature teachers 

and thesis advisors in graduate level, as well. 

 

 

                                                           
1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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การศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีของไทยเป็นสาขาหนึ่งท่ีได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง มี

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแทบทุกแห่งได้เปิดหลักสูตรท้ังระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ

บางแห่งก็เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตมานานหลายปี จึงมผีลงานการวจิัยเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง งานวจิัยเหล่านี้

นอกจากเป็นผลของการศึกษาวรรณคดีในเชิงวเิคราะห์วิจารณ์แล้ว ยังเป็นแบบอย่างส าหรับการศึกษาของ

คนรุ่นหลังๆ อีกต่อไป ด้วยเหตุนีง้านวจิัยด้านวรรณกรรมและวรรณคดีไทยจึงนับวา่มคีวามส าคัญอย่างยิ่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จ านงค์ และคณะ ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง“สถานะและบทบาท

ของการวิจารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย”และได้เสนอแนวทางส าหรับการศึกษาวรรณคดีและการวิจัย

วรรณคดีไว้ด้วย ผลงานวจิัยชิ้นนีเ้ป็นงานใหญ่ มีผู้ร่วมวจิัยในโครงการอีก 5 คน ได้แก่ รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท 

ผศ.โชษิตา มณีใส ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร อ.ดร.กอบกาญจน์ ภญิโญมารค และอ.วิมลมาศ ปฤชากุล 

งานวจิัยในโครงการนี้เคยตีพิมพ์เผยแพร่แยกเป็นส่วนๆ ในวารสารวิชาการมาแล้วก่อนหน้านี ้ระหวา่ง พ.ศ.

2551- 2553   

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 15 บท โดยก าหนดกรอบการวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ของ

บัณฑิตศึกษา ระหวา่ง พ.ศ.2520 ถึง พ.ศ.2550 จ านวนประมาณ 420 เรื่องจากมหาวทิยาลัยท่ัวประเทศ 

(ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งท่ัวประเทศ) โดยได้แบ่งเนื้อหาการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คื อ  

ภาพรวมของการศึกษาแต่ละด้าน วทิยานิพนธ์ด้านฉันทลักษณ์ วิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีแบบฉบับ และ

วทิยานิพนธ์ด้านวรรณกรรมปัจจุบัน แต่ละด้านจะแบ่งช่วง วิทยานิพนธ์ออกเป็น 3 ช่วง คือ ระหวา่ง พ.ศ.

2521-2530, พ.ศ. 2531-2540 และ พ.ศ.2541-2550 เนือ้หาส่วนท่ีเป็นการวเิคราะห์มีท้ังสิน้ 11 บท เป็น

ส่วนของบทเกริ่นน า 3 บท และบทสรุปอีก 1 บท  

เราอาจละส่วนของบทน าคือบทท่ี 1 ซึ่งเป็นการแนะน างานวิจัยอย่างย่อ พอให้ได้ทราบท่ีมาของ

ปัญหา และวธีิการด าเนินวจิัย (รายละเอียดของการด าเนินการวจิัย ระยะเวลาวจิัยน่าจะได้กล่าวในรายงาน

การวจิัยแล้ว ซึ่งไมไ่ด้น าเสนอไวใ้นท่ีนี้) บทท่ี 2 น าเสนอปัญหาและแนวทางการศึกษาวรรณคดีวิจารณ์  โดย

ผู้วิจัยชีใ้ห้เห็นว่าการศึกษาวรรณคดีไทยมปัีญหาหลายประการ ได้แก่ การขาดความเข้าใจพืน้ฐานเกี่ยวกับ

วรรณคดี ซึ่งเกิดขึ้นจากความพากเพียรของกว ีและการมคีุณค่าท่ีหลากหลายในวรรณคดี มิใช่จะเน้นแต่

สุนทรียศาสตร์เพียงอย่างเดียว ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การศึกษาอย่างแยกส่วนและปฏเิสธความซับซ้อน

ท้ังๆ ท่ี การศึกษาวรรณคดียังต้องอาศัยการวเิคราะห์พิจารณาและการใคร่ครวญโดยละเอียด ผู้วิจัยแนะน า

วา่ “จุดเริ่มต้นของการศกึษาอาจเป็นการพนิิจพเิคราะห์งานสร้างสรรค์เป็นรายชิน้แลว้ขยายเป็นงานหลายชิน้

ของผู้แต่งคนดียวกัน งานหลายชิ้นในประเภทเดียวกันในสมัยเดียวกันและต่างสมัย งานต่างประเทศในสมัย

เดียวกัน เหล่านี้ เป็นต้น” (ดวงมน จิตร์จ านง. 2555: 39) และเสนอวา่ปรัชญาของวรรณคดีวิจารณ์ก็คือ ต้อง

สะสมความรู้ความเข้าใจ “ยิ่งอ่านมาก ยิ่งรู้มาก ยิ่งอ่าน ยิ่งคิด ยิ่งใคร่ครวญ ยิ่งเข้าถึงมาก”  

ในบทท่ี 3 ผู้วิจัยเสนอมโนทัศน์ส าคัญในวรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษา ตั้งแต่การศึกษาขั้น

พื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของภาษาในงานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ 

กระบวนการศึกษาวรรณคดีกับการสร้างงานของผู้แต่ง วรรณคดีกับสังคมวัฒนธรรม และประเด็นสุดท้าย 
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กล่าวถึง วรรณคดีในการศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นการเสนอแนะการศึกษาวรรณคดีให้ “รื่นรมย์” โดยตั้ง

ค าถามวา่เราจะศึกษาวรรณคดีให้น่าสนใจ มชีีวิตชีวาได้อย่างไร  

บทท่ี 4 ถึงบทท่ี 14 เป็นการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีวิจารณ์ในด้านต่างๆ  ดังกล่าว

มาแล้วข้างต้น ในการศึกษาการด าเนินการวจิัยแต่ละด้าน ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อการน าเสนอแตกตา่งกันไปตาม

ลักษณะของเนือ้หาท่ีพบ โดยมลีักษณะเด่นแตกต่างกัน ในแต่ละด้าน ผู้วจิัยได้ให้ภาพรวมของวทิยานิพนธ์ใน

ด้านนั้นๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มมจี านวนไมม่ากนัก ท้ังได้ปูพืน้ความรู้แก่ผู้อ่านด้วยทฤษฎหีรือแนวทางการศึกษาท่ีมี

มาก่อน จากนั้นจึงด าเนินการวเิคราะห์วทิยานิพนธ์แต่ละเรื่องในประเด็นต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะอย่าง

ละเอียดและชัดเจน  

นอกจากการศึกษาวเิคราะห์วิทยานิพนธ์กลุ่มต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยยังได้ตั้งข้อสังเกตบางประการ

เพิ่มเติม ดังในบทท่ี 7 “การศึกษาฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ในวิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีร้อยกรองไทย : 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ “วิธีวิทยา” ของการศึกษา” ผู้วิจัยส่วนนี้คือ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร ซึ่งได้ศึกษา

ความส าคัญและภาพรวมของ “วธีิวิทยา” จากวิทยานิพนธ์ในรอบ 30 ปี และพบปัญหาในการศึกษา   ฉันท

ลักษณ์ของบทประพันธ์ ได้แก่ ปัญหาการเลือกต าราท่ีใช้อธิบายข้อมูลท่ีศึกษา ซึ่งขาดความครอบคลุมหรือ

ความเหมาะสมกับงานท่ีศึกษา ปัญหาด้านภูมิหลังหรือความส าคัญของปัญหาท่ีไม่ชัดเจน และประเด็น

สุดท้ายคือ งานวจิัยมักเน้นการรวบรวมมากกวา่การสังเคราะห์ บางครั้งผู้ศึกษาเพียงแค่อ้างข้อความโดยขาด

การวิเคราะห์หรือพิสูจน์วา่เป็นจริงหรือไม่ สุดท้ายผู้วิจัยยังได้ให้ข้อคิดวา่ยังมีการศึกษาฉันทลักษณ์ได้อีก

หลายแนวทาง เช่น การศึกษาเชิงประวัติ ท่ีมาและพัฒนาการ ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่น ส่วนต าราหรือ

ทฤษฎอีาจไมจ่ าเป็นมากนัก เพราะแม้เราจะมีต าราประพันธศาสตร์หลายเล่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่งาน

สร้างสรรค์วรรณคดีของกวไีทยก็ไมไ่ด้เคร่งครัดตามแบบแผนจนเกินไป  

แมว้่าผลการวจิัยอยู่ในหนังสือเล่มนีจ้ะเต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวรรณคดีไทยใน

รอบ 30 ปีท่ีผ่านมา และควรค่าแก่การอ่านการศึกษาทุกหน้า ทุกตัวอักษร แต่ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีละเลยไมไ่ด้

ก็คือ บทสุดท้าย ซึ่งเป็นส่วนสรุปให้เห็นภาพรวมการท างานของคณะวิจัยและให้ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญและ

น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาวรรณคดีวิจารณ์ จุดอ่อนท่ีมีร่วมกันก็คือ การไมต่ั้งค าถาม การขาดการ

ตรวจสอบ การไปไมถ่ึงความมชีีวติชีวาของงาน ความอ่อนตรรกะในการอภิปราย และการศึกษาอย่างแยก

ส่วน  

ส าหรับบทสรุปของการศึกษาวทิยานิพนธ์จ านวนกวา่ 400 เรื่องนั้น ผู้วิจัยได้เน้นย้ าไวช้ัดเจนแล้วใน

บทคัดย่อของหนังสือเล่มนี ้(ดวงมน จิตร์จ านงค์ และคณะ. 2555 : 10-11) วา่ “มจีุดอ่อนท่ีละเลยการวจิารณ์

ตัวบทประพันธ์และสิ่งท่ีเกี่ยวข้องท้ังในขั้นตอนการตีความและการประเมินค่า” วทิยานิพนธ์จ านวนมากย่อ

หย่อนเรื่องการใช้เหตุผลและการสังเคราะห์ความรู้ความเห็น “มักจัดข้อมูลจากตัวบทเข้ากับกรอบท่ีวางไว้

ก่อน ความเข้าใจวรรณคดีของผู้ศึกษามักจะอยู่ในระดบัผิวเผิน ขาดการเชื่อมโยงหลักการกับการปฏบัิติจริง” 

สุดท้ายผู้วิจัยชีว้า่ ผลงานวจิัยท้ังหมด (วทิยานิพนธ์) แสดงถึงความอ่อนแอของการเรียนการสอนวรรณคดี

ไทยในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งขยายตัวด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงต้องหาทางแก้ไขโดยปรับพื้นฐาน

ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับการวจิารณ์ตั้งแต่ก่อนระดับบัณฑิตศึกษา 
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การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษาหรือโครงการวิจัย  
“สถานะและบทบาทของการวจิารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย” ตามชื่อเดิม นับเป็นกระจกสะท้อน

การศึกษาด้านวรรณคดีวจิารณ์ของไทยเป็นอย่างดี แมว้า่ผลการวจิัยชีค้ะแนนทางลบมากกวา่ทางบวก ซึ่ง

หมายความวา่คุณภาพงานวิจัยในรอบ 30 ปียังไม่น่าพอใจ แต่ผู้วจิัยให้ได้ข้อคิดเห็นและชี้แนะแนวทางใน

การศึกษาค่อนข้างละเอียด หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเหมาะส าหรับผู้ศึกษาวรรณคดีทุกระดับ ท่ีจะน าข้อคิด 

ข้อบกพร่องต่างๆ ไปปรับปรุงแนวทางการศึกษาของตน ส่วนอาจารย์ผู้สอนวรรณคดีและท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ด้านวรรณคดีก็ไมค่วรละเลยหรือมองข้าม  
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ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับ 

 กองบรรณาธิการได้ก าหนดค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง

ต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบ

ต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมคีุณภาพสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงได้ 

 วิธีการเตรียมต้นฉบับ 

  1. ต้นฉบับ พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทความให้จัดตาม

ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจ่ าเป็น กรณีจ าเป็นให้เขียน

ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยค าแรกให้ขึน้ตน้ด้วยตวัพิมพ์ใหญ่ ส่วนอักษรและค าท่ีเหลือ

ท้ังหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกค าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ค าศัพท์ค าเดียวกันท่ีเป็น

ภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายท่ีให้ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ

เฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค าศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น บทนิพนธ์ส่วนท่ีเป็นภาษาอังกฤษหรือบทคัดย่อ

ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน 

2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพด์้วยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด  A4  (8.5 x 11 นิว้)    ตั้ง

ค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านบนและล่าง ด้านละ 2 นิ้ว ด้านซ้ายและขวา     

ด้านละ 1.25 นิว้ จัดคอลัมน์เดียว ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า 

3. รูปแบบตัวอักษร ใช้ตัวอักษรแบบ TH Niramit AS ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 

ตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี ้ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผู้เขียน

และหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนือ้ความทุกส่วน

ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกท่ีเป็นชื่อต าแหน่งทางวิชาการของผู้นิพนธ์และท่ีอยู่ ใช้

ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ 

4. จ านวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 13 หน้า รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอ้างอิง 

5. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ ให้แทรกไวใ้นเนือ้เรื่อง โดยผู้เขียนคัดเลือกเฉพาะท่ีจ าเป็น 

เท่านั้น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อหา ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมแิละ

กราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมท้ังค าอธิบายสั้น ๆ ท่ีสื่อความหมายได้ครบถ้วน 

6. ประเภทของต้นฉบับ    

6.1 บทความวิจัย (Research article)  เป็นการน าเสนอผลการวจิัยอาจเป็น Concept  

paper หรือผลงานวจิัยท่ีส าเร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งผู้เขียนได้ด าเนินการด้วยตัวเอง 

  6.1.1 ส่วนประกอบตอนต้น 

                                1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายของการวจิัย ความยาวไมค่วรเกิน 

100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนใต้มาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัว
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แรก ยกเวน้ Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวทิยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัว

เอนไมต่้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมชีีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวทิยาศาสตร์ด้วย 

       2) ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มท้ังชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ

นามสกุล ถ้ามผีู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขอ้างอิงเชิงอรรถก ากับตามล าดับพร้อมระบุชื่อหน่วยงานของ

ผู้วิจัยในส่วนล่างของหน้าแรก (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวชิาและสถาบันการศึกษา)  

       3) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเ่กินอย่างละ 

300 ค า เป็นการย่อเนื้อความงานวจิัยท้ังเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น 

ตรงประเด็น ระบุเฉพาะสาระส าคัญเท่านั้น โดยให้ล าดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ 

     4) ค าส าคัญ (Keywords) ให้ใช้ค าท่ีปรากฏอยู่ในเนือ้เรื่องซึ่งเป็นค าท่ีบอกวธีิการ

วจิัย ประเด็นท่ีวิจัย ผลการวิจัย สถานท่ีท่ีท าวจิัย ค าส าคัญให้เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่

เกิน 5 ค า โดยระบุไวท้้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา 

 6.1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์  ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ และอ่ืนๆ ให้มีองค์ประกอบ

ดังนี้ 

    1) บทน า (Introduction) ระบุความเป็นมาและความส าคัญของการท าวจิัย เหตุผล

การท าวจิัย เอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์การวจิัย 

     2) วิธีด าเนินการวิจัย (Materials and methods) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จ านวน

ตลอดท้ังลักษณะเฉพาะของสิ่งท่ีน ามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ทางสถิติและการแปลผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

     3) ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวจิัยให้ได้ใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น

โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก ควรอธิบายผลการวจิัยด้วยค าบรรยายเป็นหลัก ถ้ามตีัว

แปรท่ีศึกษาหรือตัวเลขมากให้น าเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนือ้หาพร้อมท้ังอธิบาย

ผลการวจิัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้น ๆ  

     4) วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดงความเห็นว่าผลการวิจัย

สอดคล้องหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้หรือผลงานวิจัยท่ีมีผู้รายงานไวก้่อน

อย่างไร เป็นเพราะเหตุผลใด มหีลักฐานทางทฤษฎหีรือผลงานวจิัยอะไรสนับสนุน 

     5) ข้อเสนอแนะ เป็นการให้การเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์และ

ประเด็นท่ีเป็นแนวทางการท าวจิัยต่อไป 

     6) เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะท่ีได้น ามาอ้างอิงในบทความวจิัย

อย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA citation style 
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   6.1.3 เนื้อหาในบทความวิ จัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชีและอ่ืน ๆ ให้มี

องค์ประกอบดังนี้ 

     1) บทน า/ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Introduction) อธิบายถึงภูมิ

หลังความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวจิัยรวมท้ังเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องและเหตุผลของการ

ท าวจิัย 

     2) วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะประเด็นส าคัญของ

วัตถุประสงค์การวจิัยท่ีครอบคลุมแนวทางการท าวจิัยท้ังหมด 

  3) สมมตฐิานการวิจัย (Hypothesis) เป็นความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนา 

หรือระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา 

     4) ขอบเขตการวิจัย (Scope) ก าหนดกรอบความคิดการวจิัย เป็นกรอบท่ีเป็นแนว

ทางการท าวจิัยด้านเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนตัวอย่าง การสุ่ม

ตัวอย่าง ตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปร พืน้ท่ีและระยะเวลาการท าวจิัย 

     5) วิธีด าเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เช่น การส ารวจ 

การศึกษาเอกสาร การทดลอง  และอ่ืน ๆ 

     6) เครื่องมือการวิจัย ชนิดของเครื่องมือ วธีิสร้าง การทดลองใช้ และการปรับปรุง

เครื่องมอืการวจิัย 

     7) การเก็บรวบรวมข้อมูล วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูลและระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล 

     8) การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     9) ผลการวิจัย รายงานผลการวจิัยเฉพาะใจความส าคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น

จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัย ควรอธิบาย

ผลการวิจัยด้วยค าบรรยายเป็นหลัก ถ้ามีตัวแปรท่ีศึกษาหรือตัวเลขมากให้น าเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง 

แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนือ้หาพร้อมท้ังอธิบายผลการวจิัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้น ๆ 

     10) การอภิปรายผลการวิจัย เป็นการแสดงความเห็นวา่ผลการวิจัยสอดคล้อง

หรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวจิัยท่ีตั้งไวห้รือผลงานวิจัยท่ีมีผู้รายงานไวก้่อนอย่างไร เป็น

เพราะเหตุผลใด มหีลักฐานทางทฤษฏหีรือผลการวจิัยอะไรสนับสนุน 

     11) ข้อเสนอแนะ น าเสนอผลการวจิยัท่ีเด่นชัดสมควรน าไปใช้ประโยชน์อยา่งไร

และแนวทางการท าวจิัยต่อไป 

     12) เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะท่ีได้น ามาอ้างอิงในบทความวจิยั

อย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA citation style 
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  6.2 บทความทางวิชาการ (Review article) เป็นบทความท่ีผู้เขียนได้เรียบเรียงโดยศึกษา

ค้นคว้าจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้เขียนหรือถ่ายทอดจากผู้อ่ืน มวีัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ การเสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวชิาการของสาขาต่าง ๆ  

6.2.1  ส่วนประกอบตอนต้น 

 1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายของการวจิัย ความยาวไม่ควร

เกิน 100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนใต้มาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

เฉพาะตัวแรก ยกเวน้ Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวทิยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์

ด้วยตัวเอนไมต่้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมชีีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวทิยาศาสตร์ด้วย 

     2) ชื่อผู้เขียน (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มท้ังชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ

นามสกุล ถ้ามผีู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขอ้างอิงเชิงอรรถก ากับตามล าดับพร้อมระบุชื่อหน่วยงานของ

ผู้วิจัยในส่วนล่างของหน้าแรก (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวชิาและสถาบันการศึกษา)  

       3) สาระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนือ้ความงานวจิัยท้ังเรื่องให้สั้นได้เนือ้หาสาระ

ครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเ่กินอย่างละ 300 ค า 

     4) ค าส าคัญ (Keywords) ให้ใช้ค าท่ีปรากฏอยู่ในเนือ้เรื่องซึ่งเป็นค าท่ีบอกวธีิการ 

สิ่งท่ีศึกษา ผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์หรือสถานท่ีท่ีท าวิจัย ค าส าคัญให้เขียนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไมเ่กิน 5 ค า  

 6.2.2  เนื้อหาในบทความวิชาการ มอีงค์ประกอบดังนี้ 

    1) บทน า (Introduction) กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องท่ีน าเสนอก่อนเข้าสู่เนือ้หา 

    2) เนื้อความ (Content) ควรน าเสนอพัฒนาการของเรื่องได้อย่างน่าสนใจและเนื้อ

เรื่องนั้นเป็นเนือ้หาใหมเ่หมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

    3) สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนือ้ความให้สั้นได้เนื้อหาสาระ

ของเนือ้ความครบถ้วน 

    4) เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารท่ีผู้นิพนธ์ได้น ามาอ้างอิงใน

บทความวชิาการอย่างครบถ้วนโดยใช้ระบบการอ้างอิง APA citation style (ดูรายละเอียดและตัวอย่างการ

อ้างอิงท้ายเล่ม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ http://journal.snru.ac.th 

 7. การอ้างอิงในเนื้อความ 

                การอ้างอิงในเนือ้ความเป็นการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลในเนือ้ความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบ

นาม-ปี (Author date in text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์และหน้าท่ีอ้างอิงเอกสารไวข้้างหน้าหรือข้าง

หลังข้อความท่ีต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งท่ีมาของข้อความนั้น ดังนี้ 
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 7.1 การอ้างอิงชื่อบุคคล คนไทยให้ลงชื่อตัวและนามสกุล ส่วนชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อ

สกุล 

  ตัวอย่างการอ้างอิง 

  ผู้แต่ง 1 คน   

   (สมชาย   หมายปอง. 2550 : 10)  

(Maipong. 2007 : 10) 

ผู้แต่ง 2 คน   

(สุชา  จันทน์เอม  และสุรางค์  จันทน์เอม. 2545 : 66) 

(Chanaim  and  Chanaim. 2002 : 66) 

ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน   

(สุจริต  เพียรชอบ,สายใจ  อินทรัมพรรย์  และสายใจ  สุวรรณธาดา. 2548 : 5) 

(Pianchoop, Intranphan  and  Suwanthada. 2005 : 5) 

ผู้แต่ง  มากกว่า  3 คน ให้ใส่ชื่อเฉพาะคนแรก ตามด้วยและคณะ  

(สุวกิจ  ศรีปัดถา  และคณะ. 2550 : 145) 

(Sripathar.  et  al. 2007 : 145) 

  7.2  ชื่อนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ท่ีท าเอกสาร ให้ระบุชื่อหน่วยงานตามท่ีปรากฏ 

 ตัวอย่างการอ้างอิง 

 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2549 : บทคัดย่อ) 

                     (Thai Environment Institute. 2006 : abstract) 

 7.3 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม  โดยรวบรวมรายการเอกสาร

ท้ังหมดท่ี ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในเนือ้ความ พร้อมจัดเรียงเอกสารตามล าดับอักษรตามล าดับอักษรของผู้แต่ง 

แล ะให้ ใช้การอ้าง อิงแบบ APA (American psychological association citation style) ส าหรับบทความ

ภาษาไทยนอกจากท าเอกสารอ้างอิงตามตัวอย่างต่อไปนี้แล้ว จะต้องแปลเอกสารอ้างอิงเหล่านั้นเป็น

ภาษาอังกฤษและจัดเรียงตามล าดับอักษร A - Z 
 

  หนังสือ (Book) 

  ชื่อผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

  บทความจากองค์กรหรือหน่วยงาน 

  ชื่อองค์กร/หน่วยงาน. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานท่ีพิมพ์. 

  วิทยานิพนธ์ 

  ชื่อผู้แต่ง. (พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อปริญญามหาวทิยาลยั. (อัดส าเนา). 
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  บทความจากหนังสือที่มีผู้เขยีนเฉพาะบท (Book article or chapter) 

  ชื่อผู้ เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ   

     (หน้า). สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 

  บทความจากวารสารหรือนิตยสาร  (Journal  or  magazine  article) 

  ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ี (ฉบับท่ี), หน้า. 
 

  บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper  article) 

  ชื่อผู้ เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์ /ด /ว). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์ , หน้าซึ่งปรากฏ 

     บทความ. 
 

  บทความจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Article  from  an internet  database) 

   ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีเผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร , ปีท่ี, ฉบับท่ี. วันท่ีท าการ  

        สืบค้น. จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ. 
 

 บทความจากสารานุกรม  ( Encyclopedia article) 

 ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน สารานุกรม (เล่มท่ี,หน้า). สถานท่ีพิมพ์   

     : ส านักพิมพ์. 

  เอกสารจากฐานข้อมูล CD-ROM (CD-Document) 

  ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ : ชื่อหนังสือ. (จากแหล่งข้อมูลเลขท่ี) 
 

  เว็บไซต์ (Website) 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, วันท่ีท าการ  

   สืบค้น. จาก URL 
 

8. การส่งต้นฉบับ ให้น าส่งต้นฉบับท่ีพิมพ์หน้าเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผ่นซีดี 1 ชุด พร้อม 

ระบุชื่อบทความและผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่นซีดีด้วย โดยน าส่งด้วยวธีิใดวธีิหนึ่งดังนี้ 

 8.1 น าส่งด้วยตนเองท่ี สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  8.2 น าส่งทางไปรษณีย์ท่ี กองบรรณาธิการวารสาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและ

พัฒนา อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 47000  

 8.3 น าส่งทางไปรษณีย์อิเล็คทรินิคส์ (E-Mail) ท่ี rdi_snru@hotmail.com 

 8.4 น าส่งทางระบบออนไลน์ ท่ี http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal 

 9. ลิขสิทธ์ิ ต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือเป็น

กรรมสิทธ์ิของ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้ามน าข้อความท้ังหมดหรือบางส่วนไปตีพิมพ์ซ้ าเวน้แต่ว่าจะ

ได้รับอนุญาตจากมหาวทิยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

 10. ความรับผดิชอบ เนือ้หาต้นฉบับท่ีปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนท้ังนีไ้มร่วม

ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ 
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Guidelines for Manuscript Preparation 

The editorial board has issued the instructions for manuscript preparation as a guideline for an 

author in submitting a manuscript for publication in Sakon Nakhon Rajabhat University Journal. This 

guideline is also for the benefits of the editorial board to verify the manuscript before publication to 

create a quality, credible and referable journal. 

Manuscript Preparation 

1. Manuscript can be written in either Thai or English. The components of an article is to be 

composed following this instruction. The use of Thai language, its vocabularies and terminologies has  to 

be adhered to the rules of The Royal Institute of Thailand. Unnecessary mixture of Thai and English 

should be avoided. If necessary, a Thai word is to be followed by its English term in a parentheses; the 

first letter of the first word in English must begin with a capital letter while others are to be followed in 

small letters, unless a word is a proper name which must always begin with a capital letter.For a Thai 

word followed by its English translation which is used in various places, both Thai and English words are 

to be noted together only in the first mention and Thai word is to be used solely in further mention in 

the article.The English part of an abstract should be checked by experts in English language before 

submission. 

2. Typing An article shall be typed into Microsoft Word with a paper size of A4 (8.5 x 11 

Inches). Set the margins from top and bottom of the paper at 2 inches while the margins from left and 

right shall be set at 1.25 inches. There must be only one column. All pages are to be numbered.  

3. Font Format Use TH Niramit AS for both Thai and English. Font size must be the same for 

both Thai and English fonts as to be further instructed here. For an article’s title, use 18pt. For an 

author’s name and main topic, use 16pt. in bold. For sub-topics, use 14pt. in bold. For a content, use 

normal 14 pt. throughout the article. For the first page of footnote which states the author’s academic 

title and address, use normal 12 pt.  
4. Number of Pages The length of an article should not exceed 13 pages, including tables, 

images and references. 

5. Tables, Illustration/Figure, Charts and Graphs are to be inserted in the content. Only the 

essential information of these forms should be shown and arranged to be in coherence with the main 

content. The names of the tables is to be on the top of them. On the other  hand, the names of the 

Illustration/Figure, charts and graphs are to be shown below them along with concise and complete 

description.   
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 6. Types of Manuscript 

6.1 Research Article is a presentation of a research result. This can either be in a form of 

concept paper or a complete research work which the author has conducted by him/herself.   

6.1.1 Components in a beginning part 

    1) Title – should be concise and shows clear objective of a research. The length 

should not exceed 100 letters. The name of the title in Thai is to be written first before the English 

name. For the English name, the first letter of the first word must be capitalized with an exception of 

Article and Preposition, which must be typed in small letters. For scientific names, italicize the terms 

without underlining them. If a common name of a living species in Thai is mentioned, a scientific name 

of it must be noted as well. 

  2) Authors and co-authors – The name and surname of the author in both 

Thai and English has to be given. In English, the first letters of the author’s name and surname must be 

capitalized. If there are more than two researchers, footnote reference number must be used 

respectively and researchers’ institutions have to be identified at the bottom of the first page.        (for 

researchers who are students, educational level, department and academic institution has to be given)  

    3) Abstract – Both Thai and English abstracts must not exceed 300 words in 

length each. The purpose of an abstract is to summarize the overall content of a research work into a 

concise and complete text. Therefore, its length should be short but its content direct and composed  of 

only significant elements. The Thai abstract is to come first, followed by its English counterpart.  

    4) Keywords – Use the word in the content which describes the research 

methodology, research problems, research result, the place where the research is conducted. Keywords 

must be written in both Thai and English within a limit of 5 words for each language and placed at the 

end of the abstracts of each language. 
 

 6.1.2. The contents of the research in a science field : chemistry, biology, 

physics, mathematics, computer, health science, agricultural science, engineering and others, must be 

composed of the following elements. 

  1) Introduction – State the background and the significance and the reasons of 

the research as well as other related documents and the purpose of the research. 

  2) Materials and methods – This part shall include the names, types, 

numbers as well as specific qualities of research materials. Explanation of research methodology, 

experiment plans, data collection methods, statistic data analysis and the interpretation of analyzed 

data must also be provided. 
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  3) Results – Results must be clearly reported, mainly adhering to the research 

objectives. Explanation of research results should be made mainly in descriptions. If there are many 

variables or figures, the results shall be presented in the form of images, tables, charts and graphs; 

these shall be inserted in the content with a short and complete explanation of research results. 

      4) Discussion – Discussion is a part where an opinion of how and why the 

research result is in coherence of, or differ from, research objectives, research hypotheses or others’ 

past research results is shown. Supporting evidences of this, whether they be theoretical evidences or 

research results, shall be provided. 

      5) Suggestions – This is to recommend the research results for further 

beneficial uses as well as other related issues which can be used to conduct future research. 

      6) References – Completely note only what have been cited in the research 

article by using APA citation style. 
 

   6.1.3. Contents of a research article in the field of humanity and social 

science : linguistics, social science, political and administrative science, jurisprudence, education, 

commerce, accountancy and others, must be composed of the following elements. 

 1) Introduction – Explain the background and the importance of the research 

along with related documents and research purposes. 
     2) Objectives – This is an essay of significant issues of objectives which covers 

the overall guideline in conducting a research. 

  3) Hypothesis – This is a descriptive essay of hypothesis or an identification of 

relationship between variables.  

 4) Scope – Set up the boundary of the research, which will be a guideline for 

conducting a research in its content, population and sample groups, rules in setting sample size, random 

sampling, variables and relationship between variables, area and the length of research time.  
     5) Research methodology – Specify the research plan. For example, survey, 

document study, experiment, etc. 

     6) Research tools – Types of tools, methods of creating, testing and research tools 

improvement. 

     7) Data collection – Methods of collecting the data and time length of data collection. 

     8) Data analysis – Statistics used in analyzing the data. 

     9) Research result–Clearly report the research result from the analysis or 

synthesis of the research, adhering to the research objectives. Descriptive writing should be used in 
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explaining the research result. If there are many variables or figures, the results shall be presented in 

the form of images, tables, charts and graphs; these shall be inserted in the content with a short and 

complete explanation of research results. 

     10) Research result discussion–This is to show whether the research result is 

in coherence with, or differ from, research objectives, research hypotheses or past research results. It 

should be elaborated along with the reasons of such outcome as well as supporting theoretical 

evidences or research results. 

     11) Suggestions – Presenting clear research results which should be put to 

further use and recommending future research issues. 

     12) References – Completely note only what have been cited in the research 

article by using APA citation style. 
 

  6.2 Review Article – is an article that an author has composed by reading and studying 

from documents, translations, and the author’s work of experience or knowledge that is passed on from 

others. The purpose of a review article is to distribute knowledge as well as proposing valuable and 

academically beneficial opinions of various sciences. 

6.2.1 Components in a beginning part 

 1) Title – should be short, concise and shows clear research objectives. The 

length should not exceed 100 letters. The name of the title in Thai is to be written first before the 

English name. For the English name, the first letter of the first word must be capitalized with an 

exception of Article and Preposition, which must be typed in small letters. For scientific names, italicize 

the terms without underlining them. If a common name of a living species in Thai is mentioned, a 

scientific name of it must be noted as well. 

  2) Authors and Co-authors - The name and surname of the author in both 

Thai and English has to be given. In English, the first letters of the author’s name and surname must be 

capitalized. If there are more than two authors, footnote reference number must be used respectively 

and authors’ institutions have to be identified at the bottom of the first page. (for authors who are 

students, educational level, department and academic institution have to be given) 

   3) Summary – This part shows a clear and complete conclusion of the overall article. 

Write a summary in both Thai and English, each shall not exceeding 300 words in length. 

   4) Keywords – Use the words in the content that describes methodology, 

studied objects, results, fields, usages or places where the research is conducted. Write the keywords in 

both Thai and English; each language’s keywords shall not exceed 5 words. 
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 6.2.2. Components of a review article consists of the following elements. 

    1) Introduction – This part shows the reader what is interesting about the topic 

before reaching the content. 

    2) Content – The development of the content should be presented in an 

intriguing style. The content should be new, up-to-dated and suitable with the present day situation. 

    3) Conclusion – This is a concise and complete summary of the content part. 

    4) References – Completely cite the documents which the author has 

referenced in the review article by using APA citation style. (See details and examples of referencing at 

the end of this instruction. More details can be found at http://journal.snru.ac.th ) 
 7. In-text Referencing 
     In-text referencing shows the source of information in the content. Use the “Author-Date 

In-text Citation” by giving an author’s name, year of publication and pages consulted in the front or the 

back of a text that is to be referenced to show the source of the text. Examples are shown below. 

  7.1 Referencing the name of a person – For a Thai person, mention given and last name. For 

a foreigner, mention only the last name. 

Example 

1 Author 
(Maipong. 2007 : 10) 

2 Authors 

(Chanaim  andChanaim. 2002 : 66) 

3 Authors. Mention the name of every author. 

(Pianchoop, Intranphan  and Suwanthada. 2005 : 5) 

  If there are more than 3 authors, mention only the first author’s name, 

followed by the abbreviation “et al.” 

(Sripathar.  et  al. 2007 : 145) 

   7.2 Names of a legal person, institute, and organization which create the 

document – Mention the institute’s name as appeared. 

  Example 

     (Thai Environment Institute. 2006 : abstract) 

  7.3 References – References shall be showed at the end of the article, done by summing 

up all documents that the author has referenced in the content. Arrange the documents by the 

alphabetical order by authors’ names using APA (American Psychological Association) citation style. For 
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a Thai article, apart from writing references following the given examples, the author must also 

translate these references into English and arrange them by alphabetical order. 

  Book 

Author. (Year of Publication). Book Title. Edition. Place of Publication:   

  Publisher. 
   Article from an organization or an institute 

    Organization/Institute. (Year of Publication). Article Title. Place of Publication. 

   Thesis 

    Author. (Year in B.E. or A.D.). Thesis Title. Degree University Thesis. (Copy). 

   Book article or chapter 

    Author. (Year of Publication). Article or Chapter Title. in Editor, Book Title.   

      (page). Place of Publication: Publisher. 

   Journal  or  magazine  article 

    Author. (Year of Publication). Article Title. Journal/Magazine Title.  

      Volume Number (Issue Number), Page. 

  Newspaper  article 

   Author. (Year of publication/Month/Date). Article Title. Newspaper. Article  

     page range. 

   Article  from  an internet  database 

     Author. (Year of publishing). Article Title. Periodical Title, Volume  

       number, Issue number. Date of retrieving. Source of Data. 

  Encyclopedia article 

   Author. (Year of Publication). Article Title. in Encyclopedia (Volume,  

     Page). Place of Publication: Publisher. 

   CD-ROM (CD-Document) 

    Author. (Year of Publication). Article Title: Book Title  

       (From the information source number) 

   Website 

   Author. (Year of Publication on the internet). Title, Date of Retrieving. URL 
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 8. Manuscript Submission  

    Submit 2 copies of manuscript printed on one side of the paper. 1 copy of the manuscript in 

a CD Rom with the article title and author’s name on the CD is also required to be submitted. 

Submission can be made by choosing one of the following methods. 

 8.1  In person at the Research and Development Institute Sakon Nakhon Rajabhat University.  

 8.2 By post to the following address : Editorial Board of Sakon Nakhon Rajabhat University 

Journal, Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University, Muang District, Sakon 

Nakhon, 47000 Tel. and Fax. 042-744010 

 8.3 By electronic mail (E-Mail) at rdi_snru@hotmail.com. Please note that the official 

website of the Research and Development Institute is http://rdi.snru.ac.th/ 

 8.4 By uploading the manuscript in an electronic file onto the online system of Thai Journal 

System Online at http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal 

 9. Copyright – Copyright of a manuscript which is published in Sakon Nakhon Rajabhat 

University Journal belongs to Sakon Nakhon Rajbhat Univeristy. No part of the manuscript shall be 

reproduced unless a written permission from the university is granted. 

 10. Responsibilities – The author shall be responsible for the content of the manuscript 

which is published in the journal, excluding mistakes from publication techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 6 (12) : July - December 2014 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจ าวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ศาสตราจารย ์ดร.ประนอม จันทรโณทัย  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ศาสตราจารย ์ดร.พจน์  ศรีบุญลือ   มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยา อมรกิจบ ารงุ  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจนิต ์ สิมารักษ์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์นิวัฒ  เสนาะเมอืง   มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎ ีโยเหลา   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย ์อุดมศลิป์  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมศิักดิ์  อินทนนท์  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชยั  สิงห์ยะบุศย์  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ภูเ่กิด   มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสงค ์  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตตกิา แสนโภชน์  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ  สร้อยน้ า  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรยี์  ผลประเสริฐ   มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ ค าเหม็ง   มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์ผลนิไชย มหาวทิยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ เขียวหวาน   มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ   มหาวทิยาลัยพะเยา 

รองศาสตราจารย์อภญิญา  รูปงาม   มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวจิิตร  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภศิักดิ ์ ภูพ่พิัฒน ์  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกัษณ์ เจิมจติต์พรชัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเิชียร  วรพุทธพร  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช  สมกันธา  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธ์ิศิรอรรถ  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวนิ  เนตรโพธ์ิแก้ว  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ  วงศ์ค าจันทร ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกจิ  พลประถม  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สายสีสด  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  เหมวงษ์  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีพร  ดวนใหญ่  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนนิ  มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  การุณย์ลัญจกร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา วงศ์อนุสิทธ์ิ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา ผิวงาม   มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ดร.ถวลิวดี  บุรีกุล     ผู้อ านวยการสถาบันพระปกเกลา้ 

ดร.ค าสิงห์  นนเลาพล    มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ดร.นิต ิ มณีกาญจน ์    มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

ดร.ปภัสสร เธียรปัญญา    มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา   มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ดร.ปรุฬห์  มะยะเฉี่ยว     มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ 

ดร.อมรรัตน ์ พันธ์งาม    มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร    มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร.ฆัมภิชา ตนัติสนัติสม    มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ดร.ธรรมนติย์ วราภรณ์    มหาวทิยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

ดร.เพ็ญศรี  กองสัมฤทธ์ิ    กรมอนามัยท่ี 3 จังหวัดชลบุร ี

ดร.เกศรา  แสนศิริทวสีุข     ส านกังานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7  

ดร.อนุสิทธ์ิ  นามโยธา    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 

ดร.อภสิิทธ์ิ บุญยา     ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 13 

ดร.แสงรุนีย ์ มพีร     ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ 
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