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Editoral
Although Sakon Nakhon Rajabhat University Journal has gained a place in the database of ThaiJournal 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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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
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 พงษ์สทิ ธิ์เจริญ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจกร 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ จี ุดมุง่ หมายเพือ่ 1)ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
เงินรายรับค่าบริก ารของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 2) สร้ า งยุท ธศาสตร์ก ารเสริมสร้า งประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติง านของเจ้า หน้า ที่ จัด เก็ บเงิน รายรั บ
ค่า บริการของแผนกกสิก รรมและป่า ไม้ แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3)
ศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่ าไม้
แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว หลั ง การใช้ยุ ท ธศาสตร์ กลุ่ม ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วย บุคลากรระดับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่จัด เก็บเงินรายรับค่าบริก ารของแผนกกสิกรรมและป่าไม้
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวนทั้งสิน้ 20 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามความเข้า ใจในบทบาทหน้า ที่ต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่า บริก ารหลังการใช้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาซึ่ง มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.50 และค่า ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 พร้อมทั้ง คู่มือ
ขั้น ตอนการจัด เก็บเงิน รายรับค่า บริก าร วิเคราะห์ข้อมู ล ทั้ง เชิง ปริมาณ และเชิง คุณภาพ สถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาที่พบในการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเงินรายรับค่าบริการ
ของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต คือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ซึ่งมีผลทาให้การบัญชีและการเงินไม่เป็นระบบที่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรมียุทธศาสตร์การ
1 นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ยุทธศาสตร์ก ารเสริมสร้า งประสิ ทธิภาพการปฏิบัติง านของเจ้า หน้า ที่ จัด เก็ บเงิน รายรับ
ค่า บริ ก ารของแผนกกสิก รรมและป่ า ไม้ แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน
รายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ 2) การจัดทาคู่มอื ขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของ
แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสะหวันนะเขต 3) การควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกร
รมและป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง 4) การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาสั่งและระเบียบใหม่ ๆ ในด้านการเงินการบัญชี 5) การส่งเสริมและสนับสนุนการ
เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีเป็น
รายบุค คล 6) การจัด หาหนังสื อ คู่มือ วารสาร ต าราและเอกสารที่ เป็น ประโยชน์กับงานที่เกี่ย วข้องกั บ
การเงินการบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ได้อ่านในห้องอ่านหนังสือ
3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับความเข้าใจในบทบาทการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อการ
จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์, การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, 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

บทนา
การบริหารจัดการขององค์กรให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรอันเป็น
ปัจจัยทางด้านการบริหาร 4 ประการ (4m) ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (method) ในบรรดาทรัพยากรเหล่านี้ ทรัพยากรมนุษย์ หรือคนเป็น ทรั พ ยากรที่มีคา่ สูงสุด และมี
ประโยชน์มากที่สุด เพราะคนเป็น ทรัพ ยากรที่มีชีวิต และเป็น ทรัพ ยากรที่น าทรัพ ยากรอื่น ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน (สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลสานักงาน ก.พ.. 2548)
แขวงสะหวันนะเขต ใช้รูปแบบการปกครองแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มี อานาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการในแขวงในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดการบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยแบ่ง
ออกเป็นสานักงานแผนการระดับแขวงและจัดองค์กรตามหลักการบริหาร โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นฟันเฟืองสาคัญ
ในการบริหาร เพื่อนารายได้ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบและนโยบายมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
องค์กรให้เจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงและประโยชน์สุขแก่ประชาชนและบ้านเมือง
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แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของการพัฒนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2011 ถึง ปี ค.ศ. 2020 ทาให้ประเทศหลุด พ้นจากการเป็น ประเทศด้อยพัฒนาและตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สัง คมแห่ง ชาติ 5 ปี ฉบั บที่ 7 ระหว่ า งปี ค.ศ. 2011 ถึ ง ปี ค.ศ. 2015 สิ่ ง ที่ จ ะท าก็ คื อ ต้ องใช้
ยุทธศาสตร์หลาย ๆ ด้านในการพัฒนาประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการ
ผลิตให้เข้มแข็ง สร้างเงื่อนไขที่จาเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขนึ้ เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ยากโดยมุง่ เน้นการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา อนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความสงบปลอดภัยในสังคม พร้อมทั้งเพิ่มความร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงและ
ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรสากลอื่น ๆ
การพัฒนาองค์กรมีจุดมุง่ หมายเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยมีเป้าหมายที่
การบริหารจัด การแนวใหม่ตามหลัก ธรรมาภิบาล การให้ความสาคัญกับกระบวนการสร้า งการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วยการบริหารจัด การด้วยความโปร่งใส ทั้ง ในด้า นการใช้งบประมาณและวิธีก ารจัด การ
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริก ารโดยใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยควบคู่ไปกับ
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรทั้งในด้านความสามารถ ความเต็มใจและทุ่มเทในการให้บริการ ตลอดจนการ
เสริม สร้า งขวัญ และก าลั ง ใจให้ แก่ ข้า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ปฏิ บั ติง านด้ วยการดู แลสวัส ดิ ก ารและ
ค่า ตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้ง การส่ง เสริมให้มีค วามก้า วหน้า ในการทางาน โดยก าหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักคุณธรรม (ส านัก งานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน. 2548 : 7)
หน่วยงานการเงิน ของแผนกกสิก รรมและป่าไม้ แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็น หน่วยงานที่มีความส าคัญในฐานะหน่วยงานราชการที่มหี น้าที่ดูแลรับผิด ชอบเกี่ยวกับ
งบประมาณของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ และความเป็นไปได้ของแผนงานเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามนโยบายในการบริหารงานของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ รวมถึงการควบคุมและการติดตามการ
ใช้จ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด เพราะการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ไม่ว่ า จะเป็น ไปตามหน้ า ที่ หรื อ นโยบายจะประสบความส าเร็ จ ได้ นั้ น ต้ องมี ง บประมาณรองรั บและมี
งบประมาณที่เพี ย งพอ ปัจ จัย ส าคัญ จึง อยู่ที่ป ระสิทธิภ าพในการวิเคราะห์ แ ละจัด สรรงบประมาณของ
หน่วยงานการเงิน แผนกกสิก รรมและป่า ไม้ ซึ่ง ผู้จะขับเคลื่อนการด าเนิน งานก็คือ เจ้า หน้า ที่ในหน่วยงาน
การเงินของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ นั่นเอง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องค้นหาแนวทางที่ดีที่
จะพั ฒนาบุคลากรและจูง ใจเจ้า หน้า ที่ให้มีความมุ่ง มั่น ตั้ง ใจทางานและรัก หน่วยงาน สิ่งส าคัญ ต้องรู้ว่า
เจ้าหน้าที่ต้องการอะไรจากการทางาน เพราะเจ้า หน้า ที่แต่ล ะคนย่อมจะเห็นคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับ
ต่างกัน ผู้บริหารจึงต้องใส่ใจในความแตกต่างและเรียนรู้ที่จะสร้างแรงจูงใจ สร้างความผูกพันให้เกิดขึน้ เพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ เพราะการที่จะน าแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
ประสบความสาเร็จ นั้นขึน้ อยู่กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นสาคัญ
ด้วยเหตุที่การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ใคร่จะสอดคล้องกับระเบียบ ระบบบัญชีและการเงินไม่เป็นปัจจุบนั
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บางครั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวไม่นาเงินเข้าระบบบั ญชีข องหน่วยงานเป็นประจาทุกวัน แต่กลับ
เก็บรั ก ษาเงิน ไว้กับตัวเอง ซึ่ง ถือว่า กระทาผิด ระเบีย บ จากที่ก ล่า วมาทั้ง หมดข้า งต้น พอจะเห็น ได้ว่า ถ้ า
เจ้าหน้า ที่รู้งาน เช่น รู้วธิ ีปฏิบัติ ก็จ ะหลีก เลี่ย งการกระทาที่ผิด พลาด และทาให้เกิด ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ทาให้ไม่เสียเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง สิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือความไม่รู้ ถ้าแก้ไขได้จะทาให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็ว นั่นคือ มีประสิทธิภาพในการทางาน ถ้าไม่แก้ หรือไม่พัฒนา ก็จะทาให้งานล่าช้า และมี
ข้อผิด พลาดเกิด ขึ้ น ซ้าซาก ทาให้เสีย เวลาและเสี ย ผลประโยชน์ ที่ควรจะได้ รับ ทั้ ง ฝ่า ยผู้ ให้บริก ารและ
ผู้รับบริการของรัฐ
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านรายรับและการเบิกจ่ายงบประมาณในแผนก
กสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหา
แนวทางสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน
เกี่ย วกับ รายรับค่า บริก ารของแผนกกสิก รรมและป่า ไม้ แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของการใช้งบประมาณแห่งรัฐและดาเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงการเงิน ซึ่งผู้วจิ ัยเล็ง เห็น ว่า จะเป็นพลัง ขับเคลื่อนให้องค์กรมุง่ ไปสู่เป้าหมายสูงสุด ที่
กาหนดไว้ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพนีจ้ ะใช้เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ในแขนงอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการปฏิบัติง านของเจ้า หน้าที่จัดเก็บเงินรายรับค่า บริก ารของ
แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายรับ
ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3) เพื่อศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าที่แผนกกสิกร
รมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังการใช้ยุทธศาสตร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นที่ 2
การสร้าง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ขั้นที่ 1
การศึกษา
สภาพปัญหา

1.ศึกษาบริบ ทและสภาพ
ปั จ จุ บั น แ ล ะ ปั ญ ห า
เกี่ ยวกั บ การจั ด เก็ บ เงิ น
รายรับค่าบริการโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
2.สรุป บริ บ ทและสภาพ
ปั จ จุ บั น แ ล ะ ปั ญ ห า
เกี่ ยวกั บ การจั ด เก็ บ เงิ น
รายรับค่าบริการ
3.ส รุ ป แ น ว ท า ง ก า ร
พั ฒ นาการจั ด เก็ บ เงิ น
รายรับค่าบริการ

1. ระบุปัญหา
2.ก าหนดเป้ า หมายยุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนา
3.กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.จัด หาคู่ มือ ขั้น ตอนการจั ด เก็บ เงิ น
รายรับค่ าบริการของแผนกกสิก รรม
และป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต
5.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
6.ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
7. ปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้

ขั้นที่ 3
การทดลองใช้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ขั้นที่ 4
การปรับปรุงและ
เผยแพร่ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

1.ด าเนิน การตามยุ ท ธศาสตร์ ก าร
เส ริ มส ร้ า งป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ยวกั บ
การจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ
2.วางแ ผน รวบ รว มข้ อมู ลแ ล ะ
วิเคราะห์ข้อมูล
3. ประเมิ น ความเข้ า ใจในบทบาท
หน้ า ที่ ต่ อ การจั ด เก็ บ เงิ น รายรั บ
ค่าบริ การของเจ้า หน้า ที่หลัง การใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.วั ด พฤ ติ ก รรมคว ามเข้ า ใจใน
บทบาทหน้ า ที่ ต่ อ การจั ด เก็ บ เงิ น
รายรับค่าบริการของเจ้าหน้าที่หลั ง
การใช้ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาโดย
หัวหน้างาน

ปรับปรุงและ
เผยแพร่
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขั้นที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกัน
ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจยั
สร้างขึน้
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงและเผยแพร่ยุทธศาสตร์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้า หมายที่ ใช้ในการวิจั ย ครั้ง นี้ คื อ เจ้ า หน้า ที่ ที่รับผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การจั ด เก็ บเงิน รายรั บ
ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน
20 คน ประกอบด้วย
1. ห้องการบริหารแผนกกสิกรรมและป่าไม้ จานวน 11 คน ได้แก่
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1.1 หัวหน้าห้องการบริหาร 4 คน
1.2 หัวหน้าบัญชีการเงิน 1 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน 6 คน
2. แขนงวางแผนกการ จานวน 3 คน ได้แก่
2.1 หัวหน้าแขนงวางแผนการ 1 คน
2.2 หัวหน้าหน่วยงานบริหาร 1 คน
2.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน 1 คน
3. แขนงปลูกฝังและแขนงเลีย้ งสัตว์ จานวน 6 คน ได้แก่
3.1 หัวหน้าแขนง 2 คน
3.2 หัวหน้าหน่วยงานบริหาร 2 คน
3.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมิน ตนเองเกี่ยวกับความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หลังการทดลองใช้ยุทธศาสตร์
แบบสอบถามความเข้า ใจในบทบาทหน้า ที่เกี่ยวกับการจัด เก็บเงินรายรับค่า บริการมีลัก ษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
2) การจัดทาคู่มอื ขั้นตอนการจัดการเงินรายรับค่าบริการ
3) การควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง
4) การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาสัง่ และ
ระเบียบใหม่ ๆ ในด้านการเงินการบัญชี
5) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการเข้ า รั บ การฝึ กอบรม การประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก าร การ
ประชุมสัมมนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีเป็นรายบุคคล
6) การจัด หาหนังสือ คู่มือ วารสาร ตาราและเอกสารที่เป็น ประโยชน์กับงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินการบัญชีให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา
แบบสอบถามได้ผ่า นการทดลองใช้กับบุค คลที่ไม่ใช่ก ลุ่ มเป้า หมาย มีค่ า ความเชื่อมั่น ตามสูต ร
ของครอนบาค เท่ากับ 0.91 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.50
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วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ
ได้ จ ากการประชุมเชิง ปฏิ บัติก าร (workshop) ของเจ้า หน้า ที่ที่ รับผิด ชอบเกี่ย วกั บการจั ด เก็บเงิน รายรั บ
ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ จานวน 20 คน โดยมีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้ เป็นประธานใน
ที่ประชุม โดยร่วมกันปรึกษาหารือ ระดมความคิด เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิง
ลึก
2. นาข้อมูล ที่เก็บได้ในข้อ 1 มาสร้างยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการพร้อมทั้งกิจกรรมที่ต้องทาร่วมกันในขณะใช้ยุทธศาสตร์
3. น าแบบสอบถามเพื่อการประเมินความเข้า ใจในบทบาทหน้า ที่ เกี่ย วกับการจัดเก็บเงิน รายรับ
ค่าบริการไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
4. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนครถึงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่า ไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อประสานให้เจ้า หน้า ที่ข องแผนกกสิก รรมและป่า ไม้ รวมทั้ง สิ้น 20 คน ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ตนเองเกี่ ย วกั บ ความเข้า ใจในบทบาทหน้ า ที่ต่ อ การจั ด เก็ บ เงิน รายรั บ ค่า บริ ก าร หลั ง จากทดลองใช้
ยุทธศาสตร์ไปแล้วเป็นเวลา 2 เดือน โดยชีแ้ จงวัต ถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวนและคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
5. ชีแ้ จงรายละเอียดแบบสอบถามเพื่อประเมิน ตนเองเกี่ยวกับความเข้า ใจในบทบาทหน้าที่ต่อการ
จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ ให้ผู้ช่วยวิจัย ทราบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามดังกล่าว
6. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบทุกคน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล กระทาใน 2 ลัก ษณะ ลัก ษณะแรกคือการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง คุณภาพ และ
ลักษณะที่ 2 คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการวิเคราะห์ เนื้ อ หาจากมติที่ ป ระชุ ม เชิง ปฏิบั ติ ก าร
(Workshop) ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิน้ 20 คน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ในส่วนที่เกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการวิจัย
1. เจ้า หน้า ที่ที่รับ ผิด ชอบงานเกี่ย วกับเงิน รายรับค่า บริก ารของแผนกกสิก รรมและป่า ไม้ แขวง
สะหวันนะเขต ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งมีผลทาให้การบัญชีและการเงินไม่ เป็น
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ระบบที่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ดัง นั้น ควรมียุทธศาสตร์ก ารเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้า ที่เกี่ย วกั บการจัด เก็ บ เงิ น รายรั บค่ า บริก ารของแผนกกสิก รรมและป่า ไม้ แขวงสะหวัน นะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ยุทธศาสตร์ก ารเสริมสร้า งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่เกี่ยวกับการจัด เก็บเงิน
รายรับค่า บริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)ของเจ้าหน้า ที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ
เงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ 2) การจัดทาคู่มอื ขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ
ของแผนกกสิกรรมและป่า ไม้แขวงสะหวัน นะเขต 3) การควบคุมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนก
กสิก รรมและป่ า ไม้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บอย่ า งถูก ต้ อง 4) การเชิญ วิท ยากรจากหน่วยงานอื่น ที่ มีความ
เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาสั่งและระเบียบใหม่ ๆ ในด้านการเงินการบัญชี 5) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงิน
การบัญชีเป็น รายบุคคล 6) การจัด หาหนังสือ คู่มอื วารสาร ต าราและเอกสารที่เป็น ประโยชน์กับงานที่
เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ได้อ่าน
3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเข้าใจในบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน
รายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ อยู่ในระดับมากดังปรากฏในคาอธิบายและตารางประกอบ
คาอธิบายดังต่อไปนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในบทบาทหน้า ที่ต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนก
กสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 20 คน ปรากฏดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 การวิเคราะห์ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรม
และป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในภาพรวมและรายด้าน
ด้านที่
1
2
3
4

ด้าน
ด้านการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการประสานงาน
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รวม

̅
𝒙

S.D

4.10
4.26
4.13
4.11
4.12

0.52
0.53
0.57
0.55
0.54

ระดับความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ต่อการจัดเก็บเงิน รายรับ
ค่าบริการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในบทบาทหน้า ที่ต่อการจัด เก็บเงินรายรับค่าบริการของ
แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก

10
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

ไปหาน้อยดังนี้ ด้านการประสานงาน (𝑥̅ = 4.26) ด้านความซื่อสัตย์ (𝑥̅ = 4.13) ด้านการจัดเก็บข้อมูล (𝑥̅ =
4.10) และด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (𝑥̅ = 4.11)
3.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ต่อการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรม
และป่าไม้ แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 10 คน โดยผู้ประเมิน คือ
หัวหน้างาน ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการประเมิน พฤติก รรมของเจ้า หน้าที่ ต่อการจัด เก็บเงินรายรับค่า บริก ารของแผนกกสิกรรม
และป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในภาพรวมและรายด้าน
ด้านที่
1
2
3
4

ด้าน
ด้านการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการประสานงาน
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
รวม

̅
𝒙

S.D

4.04
4.22
4.09
4.13

0.59
0.59
0.55
0.41

ระดับพฤติกรรมการจัดเก็บ
เงินรายรับค่าบริการ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12

0.54

มาก

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่า
ไม้ แขวงสะหวัน นะเขต ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของเจ้าหน้า ที่อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า น พบว่ า อยู่ ในระดั บมากทุ ก ด้ า น เรี ย งตามล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี้ ด้ า นการ
ประสานงาน (𝑥̅ = 4.22) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติง าน (𝑥̅ = 4.13) ด้า นความซื่อสัตย์ (𝑥̅ = 4.09) และ
ด้านการจัดเก็บข้อมูล (𝑥̅ = 4.04)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับ
ค่าบริการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า
เจ้า หน้า ที่ปฏิบัติง านไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งมีผลทาให้ระบบบัญชีและการเงินไม่เป็นปัจ จุบัน การปฏิบัติ
หน้า ที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกั บผลการวิจัยของ จรัญ เส้ง กิ่ง (2538) ในการศึก ษาเรื่องปัญหา
อุปสรรคแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดเก็บภาษี อากรที่สุขาภิบาลจัดเก็บเอง พบว่า ยัง
มีข้อบกพร่องในการจัด เก็บซึ่ ง เกิ ด จากปั ญ หาด้า นกฎหมาย การบริห าร และผู้เกี่ย วข้อ งในการจัด เก็ บ
นอกจากนีย้ ังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อ้อมทิพย์ เกตุเอมและคณะ (2545 : 49-50) เรื่องการศึกษาการ
ติดตามการบริหารจัดการกองทุน หมูบ่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผลการศึก ษา พบว่า 1) ปัญหาที่เกิด คือ
สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมูบ่ ้านและ

11
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

ชุมชนเมืองแห่งชาติ สมาชิก และคณะกรรมการกองทุน หมูบ่ ้านขาดความสามัคคี มีการแบ่ง พรรคแบ่งพวก
หวาดระแวงกัน สมาชิก มีหนี้สิน อยู่มาก 2) กฎ ระเบียบในการให้กู้ยืมเงิน การโอนเงินให้แก่ส มาชิก ยัง ไม่
ชัดเจน ทาให้ผู้บริหารธนาคารสาขาไม่สามารถตัดสินใจได้ในบางกรณีทาให้เกิดความล่าช้า
จากสภาพปัจ จุบั น และปั ญ หาการปฏิ บั ติง านของเจ้า หน้ า ที่ เกี่ย วกั บการจัด เก็บ เงิน รายรั บ
ค่าบริการของแผนกกสิก รรมและป่าไม้ จะเห็น ว่า ปัจจัยสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ
เจ้า หน้า ที่จ ะต้องได้รับการเสริมสร้า งหรือได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับขั้น ตอนการจัดเก็บเงินรายรับ
ค่า บริการทั้งจากคู่มือขั้นตอนการจัด เก็บเงิน รายรับค่า บริก าร และได้รับการถ่า ยทอดความรู้ คาสั่ง และ
ระเบียบใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเงินการบัญชีโดยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นที่มี ความเชี่ยวชาญในด้านนี้
มาให้ ความรู้ อี ก ทั้ ง ควรมี ก ารส่ง เสริมและสนับ สนุน การฝึก อบรม การประชุ มเชิง ปฏิบั ติก ารหรือ การ
ประชุมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี พร้อมทั้งหน่วยงานควรจัดหาหนัง สือ คู่มอื วารสาร
ตาราและเอกสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีให้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในทุกวิถีทางก็เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
เงินรายรับค่า บริก ารของแผนกกสิ กรรมและป่า ไม้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปอย่า งถูก ต้องตามระเบียบ
และรวดเร็ว ซึ่งมีผลทาให้ระบบบัญชีและการเงินของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ผลการใช้ยุท ธศาสตร์ก ารเสริม สร้า งประสิทธิภ าพการปฏิบั ติง านของเจ้า หน้า ที่ ทาให้ก าร
ปฏิบัติงานในหน้า ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการมีประสิทธิภาพมากขึน้ คือถูกต้องรวดเร็ว และ
เป็น ปัจ จุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจัก ษ์ ผลเรือง (2546 : 55-61) ที่ก ล่า วว่า จากการให้
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม แก่กรรมการกองทุนหมูบ่ ้านและสมาชิกในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ ้าน ทาให้
มีความเข้าใจและทาหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม
3. ผลการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.1 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าที่
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการประสานงาน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3.2 เจ้า หน้า ที่มีพฤติกรรมการจัด เก็บเงินรายรับค่าบริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก ด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้า น
การประสานงาน ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการจัดเก็บข้อมูล
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนีอ้ าจเนื่องมาจากเหตุผลสาคัญดังนี้
3.2.1 เจ้า หน้า ที่มี ความเข้า ใจในบทบาทหน้า ที่ เกี่ย วกับ การจัด เก็บเงิน รายรับ ค่า บริก าร
เนื่องจากได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการทั้งจากคู่มอื ขั้นตอนการจัดเก็บ
เงินรายรับค่าบริก าร และได้รับการถ่ายทอดความรู้ คาสั่งและระเบียบใหม่ ๆ เกี่ยวกับ การเงินการบัญชีจาก
วิทยากรจากหน่วยงานอื่นที่มคี วามเชี่ยวชาญในด้านนี้ อีกทั้งได้รับการส่ง เสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม
การประชุมเชิง ปฏิบัติก าร การประชุมสัมมนาในเรื่องเกี่ย วข้องกับการเงิน การบัญ ชีเป็น รายบุคคลอย่า ง
สม่าเสมอ พร้อมทั้ง หน่วยงานได้จัดหาหนังสือ คู่มอื วารสาร ตาราและเอกสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
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การเงินการบัญชีให้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ ซึ่งทาให้เจ้าหน้าที่นาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่า ง
ถูก ต้อ งและเหมาะสม สามารถช่ว ยเหลือซึ่ ง กัน และกัน ในการร่วมแก้ปัญ หาและช่วยตอบปัญ หาให้กั บ
ประชาชนทั่วไปในพืน้ ที่ได้อย่างไม่ติด ขัด นอกจากนั้นการได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานนับเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รู้วธิ ีการปฏิบัติงานทีถ่ ูกต้อง ซึ่งมีผลทา
ให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการมีประสิทธิภาพมากขึน้ เป็น ไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบและรวดเร็ว ซึ่งมีผลให้ระบบบัญชีและการเงินถูกต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศ์
สว่าง แดงสนั่น (2546 : 77-83) ได้ทาการศึกษาการบริหารกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหมูบ่ ้านในอาเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ผลการศึกษา พบว่า หมูบ่ ้า นที่มีก ารบริหารกองทุน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็ง มากกว่าหมูบ่ ้านที่มกี ารบริหารกองทุน ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี มี
ประสิท ธิภ าพ นอกจากนี้ยั ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของ กนกรัช ต์ วงศ์ก าฬสิ น ธุ์ (2545 : 63-65) ได้
ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคณะกรรมการหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัด การของคณะกรรมการ
หมูบ่ ้า นและชุมชนเมือง ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม การได้รับการสนับสนุน การได้รับการสนับสนุนด้า น
วิชาการ ข้อมูล ข่า วสาร ความเข้า ใจนโยบาย ปรัชญา หลัก การ วัต ถุประสงค์ของกองทุน หมู่บ้า น ความ
คาดหวังในผลประโยชน์ และการมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
3.2.2 ผู้บริหารตระหนัก สนับสนุน ส่ง เสริมและให้ก าลัง ใจทุ ก ฝ่า ยอย่า งใกล้ ชิด อีก ทั้ ง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าว มองเห็นความสาคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การควบคุมการจัด เก็บเงิน รายรับค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบอย่า งถูก ต้องนับว่าเป็น
จุดเด่นในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างดี ดังนั้น ควรได้รับการปฏิบัติต่อไป
1.2 ควรมีก ารตรวจสอบการจัด เก็บ เงิน รายรับ ค่า บริก าร เพื่ อเจ้า หน้า ที่ จ ะปฏิบั ติได้ อย่า ง
เคร่งครัด
1.3 ควรมีคาสั่งในการควบคุมการจัดเก็บเงิน รายรับที่ชัด เจน ให้เจ้า หน้า ที่ได้ถือปฏิบัติอย่า ง
เคร่งครัด ขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแสดงความคิดเห็น
1.4 ควรมี ก ารส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การเข้า รั บ การฝึ ก อบรม การประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การประชุมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีอย่างสม่าเสมอ
1.5 ควรมีก ารพูดคุย อย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการใช้คมู่ ือ
ขั้นตอนการจัดเก็บเงิน
1.6 ควรน าผลการวิจั ย ไปเผยแพร่ เพื่ อเสริมสร้า งประสิท ธิภาพการปฏิ บัติง านในแขนงหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งอาจใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาถึง ปัจจัยต่า ง ๆ ที่ส ามารถเสริมสร้า งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ
2.2 ควรทาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
จัด เก็บ เงิน รายรับ ค่า บริก ารเป็น รายบุ คคล เพื่ อให้ทราบถึง ปัญ หาที่ แท้จ ริง และสามารถน าไปวางแผน
ปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายรับค่าบริการให้เหมาะสม
2.3 ควรท าวิจั ย ในพื้ น ที่ แผนกกสิ ก รรมและป่า ไม้ ข องแขวงอื่น ๆ ด้ วย เพื่ อเปรี ย บเที ย บผล
การศึกษาและนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดนโยบายของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ต่อไป
2.4 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บเงินรายรับค่าบริการ
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน : กรณีศกึ ษาบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
A Strategy for Promoting Eco - Tourism Emphasizing Community
Participation : The Case Study of Ban Hadkhai, MueangThaprabat,
Bolikhamsai Province, Lao People’s Democratic Republic
ทรายคา ปัญญานุวงค์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจกร 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มจี ุดมุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยเน้ นการมี ส่วนร่วมของชุมชนบ้า นหาดไค้ เมื องท่าพระบาท แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว 2) สร้า งยุทธศาสตร์ก ารส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์โดยเน้นความรู้ความเข้า ใจ ความ
ตระหนัก และความพึ ง พอใจในการเข้า ไปมีส่วนร่วมของชุมชนบ้า นหาดไค้ และ 3) เพื่อศึก ษาผลการใช้
ยุทธศาสตร์ก ารส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์โดยเน้น ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และความพึง
พอใจในการเข้า ไปมีส่วนร่วมของชุม ชนบ้า นหาดไค้ กลุ่มตัวอย่า ง ประกอบด้วย 1. เจ้า หน้า ที่แขนงการ
ท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซ โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 16 คน 2. กลุ่มบริหารการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาด
ไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มคน
หลายกลุ่มในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชนจานวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ ความเข้า ใจ แบบสอบถามความตระหนั ก และแบบสอบถามความพึง พอใจ
รวมทั้งคู่มอื การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนอยู่ในระดับต่า ดังนั้น
ควรมียุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความ
พึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1 นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2. ยุทธศาสตร์ก ารส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้า นหาดไค้
ประกอบด้วย 1) การประชุมกลุ่ม ในชุมชนบ้านหาดไค้ อย่า งสม่าเสมอ ประกอบด้วย เจ้า หน้า ที่แขนงการ
ท่องเที่ยว และผู้บริหารจัดการท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 16
คนและกลุ่ มบริ หารการจัด การท่ อ งเที่ย วบ้ า นหาดไค้ เมื องท่า พระบาท แขวงบอลิ คาไซ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวม 2 กลุ่ม จานวน 84 คน เพื่อร่วมกันปรึก ษาหารือ ระดมความคิด ในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 2) ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมี
การเตรียมงานและแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดี 3) การจัดทาคู่มือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มต่าง ๆ
3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรัก ษ์โดยเน้น การมี ส่วนร่วมของชุ มชนอยู่ ในระดั บ สู ง กว่า ก่ อนการใช้ ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความตระหนักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์, การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์, การมีส่วนร่วมของประชาชน

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

บทนา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กระจายอยู่ในทุกภูมภิ าค
ของประเทศ นับเป็นต้นทุนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ทรัพยากรเหล่านั้น
ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นผลทาให้เกิดรายได้หมุนเวียนอย่าง
มากมาย แขวงบอลิ ค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นแขวงที่มี แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ โดดเด่ น
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาชมความงดงามของน้าตก ถ้า ภูเขา
และวัดวาอาราม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้ง
ทางตรง ได้ แก่ รายได้ จากการบริก ารนั ก ท่องเที่ย ว และทางอ้ อม เช่ น การท าของที่ระลึก เพื่ อจ าหน่า ยแก่
นักท่องเที่ยว การขายผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น
กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นพิเศษ ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2020 โดยใช้คาจากัดความ
Eco tourism ในความหมายภาษาไทยว่า การท่องเที่ ย วเชิง อนุ รั ก ษ์ หรือการท่องเที่ ย วเชิง นิเวศน์ และใน
ความหมายภาษาลาว ว่า การท่องเที่ยวแบบยั่ง ยืน โดยมีความประสงค์ที่จ ะสื่อความหมายให้คนไทย คน
ต่า งชาติและคนลาวทุก ระดับเข้า ใจว่า รูปแบบการท่องเที่ย ว Eco tourism นับเป็น รูปแบบการจัด การการ
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ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่ออนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ความส าคัญ กับการให้ก ารศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือ
มุง่ เน้นให้เกิดการอนุรัก ษ์มากกว่าการจัด การลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่านั้น
แต่ก ารท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่ง ท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการ
จัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่บ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
การท่องเที่ยวที่ทาให้เกิดการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต แต่ชุมชนส่วนหนึ่งยังไม่ให้ความร่วมมือ
ขาดการมีส่วนร่วม ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่มคี วามเข้าใจ
ในการด าเนินงานและวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ปัญหาการอนุรักษ์การท่องเที่ยว
เพิ่มขึน้ และทรัพยากรธรรมชาติก็เสื่อมโทรม
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางสร้างยุทธศาสตร์การส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจของชุมชนบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความรู้ความ
เข้า ใจ ความตระหนัก และความพึ ง พอใจของชุมชนของบ้า นหาดไค้ เมื องท่ า พระบาท แขวงบอลิค าไซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อศึก ษาผลการใช้ยุทธศาสตร์ก ารส่ง เสริมการท่องเที่ย วเชิง อนุรัก ษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และความพึง พอใจชุมชนบ้า นหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นที่ 1
การศึกษา
สภาพปัญหา

1.จั ด เวที ป ระชาคมเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ
ปั จจุ บั น และปั ญ หาการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
อนุ รั ก ษ์ โดยเน้ นการมี ส่ วนร่ ว ม ความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึ ง
พอใจของชุมชน
2.วั ด ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ การ
ท่อ งเที่ ยวเชิ งอนุรั กษ์ โดยเน้ นการมีส่ ว น
ร่วมของชุมชนโดยใช้แบบทดสอบ
3.แนวทางการแก้ ไขสภาพปัจจุ บัน และ
ปัญหาการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์โ ดยเน้ น
การมีสว่ นร่วม ความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนักและความพึงพอใจของชุมชน
4.วิ เคราะห์ ส ภาพปั จจุ บั น ปั ญ หาและ
แนวทางการส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
อนุ รั ก ษ์ โดยเน้ นการมี ส่ วนร่ ว ม ความรู้
ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และความ
พึงพอใจของชุมชน

ขั้นที่ 2
การสร้าง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ขั้นที่ 3
การทดลองใช้
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

1.ระบุปัญหา
2.กาหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
3.กาหนดร่างยุทธศาสตร์
ดังนี้
3.1)การประชุมกลุ่มอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อร่วมกันปรึกษา
หารือ
3.2)ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ทุกด้านในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.3) การจัดทาร่างคู่มือการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยเน้นการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน

1.ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
2.วัดความรู้ความเข้าใจ
ความตระหนักและความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดย
เน้นการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน
3.เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล
4.ประเมิ น ความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนัก และ
ความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บ
การท่ อ งเที่ ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ์
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน

ขั้นที่ 4
การปรับปรุง
และเผยแพร่
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ปรับปรุงและ
เผยแพร่
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้า นกลุ่ม เป้า หมาย ในการวิจัย ครั้ง นี้ ครอบคลุมถึง บุค คลที่มีส่ วนเกี่ ย วข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งได้แก่
1.1 เจ้า หน้าที่แขนงการท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลือก
แบบเจาะจง จานวน 16 คน
1.2 กลุ่มบริหารการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เลือกแบบเจาะจง จ านวน 84 คนจากกลุ่มคนต่า ง ๆ หลายกลุ่มในชุม ชนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
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2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
2.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนในการดาเนินการตามลาดับขั้น 4 ขั้นตอน (รายละเอียดดังปรากฏใน
กรอบแนวคิด) ได้แก่
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่ร่วมกันสร้างขึน้
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงและเผยแพร่ยุทธศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ครั้ง นี้ได้แก่ กลุ่มคนในชุมชนซึ่งแบ่ง เป็น สองจาพวก จ าพวกแรกได้แก่
เจ้าหน้าที่แขนงการท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 16 คน จ าพวกหลัง ได้แก่ กลุ่ม คนต่า ง ๆ หลายกลุ่มในชุม ชนที่เกี่ย วข้องกั บการบริ หารจัด การ
ท่องเที่ยวในชุมชน โดยเลือกแบบเจาะจงจานวน 84 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามความตระหนัก เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมด้วยตนเอง
ของชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีข้อคาถามอยู่ 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของครอนบาค เท่ากับ 0.83 และค่าอานาจจาแนกระหว่า ง
0.20 ถึง 0.80
2) แบบสอบถามความพึง พอใจในการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมด้วยตนเองของ
ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีข้อ
คาถาม 19 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของครอนบาค เท่ากับ 0.88 และค่า อานาจจาแนกระหว่าง 0.20
ถึง 0.80
3) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้า หมายทั้ ง ก่อนและหลัง การทดลองใช้ยุทธศาสตร์ ข้อคาถามทั้ง สิ้น 20 ข้อ มี
ลักษณะเป็น 2 ตัวเลือก ได้แก่ ใช่และไม่ใช่ ถ้าตอบใช่ แสดงว่า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ถ้าตอบไม่ใช่ แสดงว่า ไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน เท่า กับ 0.76 ค่า อานาจจ าแนกระหว่า ง 0.40 ถึง 1.00 และค่า ความยากง่ายระหว่า ง 0.20 ถึง
0.50

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ที่ต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนได้มาจากการประชุมกลุ่มบริหารการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวง
บอลิคาไซจ านวน 100 คน โดยมี ผู้ใหญ่ บ้า น เป็น ประธานในที่ป ระชุม เพื่ อร่วมกัน ปรึก ษา หารือ ระดม
ความคิดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ และการสัมภาษณ์เชิง ลึกเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อใช้สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา อีกทั้งการทดสอบเพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. น าข้อมูล ที่เก็บได้ในข้อ 1 จากการประชุมและการสัมภาษณ์ ไปหาข้อสรุปเพื่อสร้างยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึง
พอใจของชุมชนบ้านหาดไค้
3. วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ง เสริม การท่องเที่ยวก่อนใช้ยุทธศาสตร์ ก ารสร้า งความรู้
ความเข้าใจที่แท้จริงและความตระหนัก ร่วมกัน พร้อมทั้งแจกคู่มอื ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นความร่วมมือ
และวัดความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น
4. นาแบบสอบถามความตระหนักและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
5. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครถึงหัวหน้าแขนงการท่องเที่ยวและผู้ใหญ่บ้านหาดไค้ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
แบบวัด และแบบประเมินต่าง ๆ โดยเฉพาะแบบประเมินหลังใช้ยุทธศาสตร์แล้ว 2 เดือน
6. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบทุกคน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล กระทาใน 2 ลัก ษณะ ลัก ษณะแรกคือการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง คุณภาพ และ
ลักษณะที่ 2 คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาเชิง วิเคราะห์เนือ้ หาจากมติที่ประชุมกลุ่ม ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยการสรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของความรู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งก่อนและ/หรือหลังการใช้ยุทธศาสตร์

ผลการวิจัย
1. สภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนอยู่ในระดับต่า ดังนั้น
ควรมียุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รัก ษ์โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และความ
พึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ยุทธศาสตร์ก ารส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรัก ษ์โดยเน้น การมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้า ใจ
ความตระหนักและความพึงพอใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ ประกอบด้วย 1) การประชุม
กลุ่มผู้จัด การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ในชุมชนบ้านหาดไค้ อย่างสม่าเสมอ กลุ่มคนที่เข้าร่วมประชุมประกอบไป
ด้วย เจ้า หน้าที่แขนงการท่องเที่ย วและผู้บริหารจัด การท่องเที่ย ว จ านวน 16 คน และกลุ่มบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวบ้านหาดไค้ 84 คน รวมสองกลุ่มเท่ากับ 100 คน ซึ่ง ล้วนเป็นคนในชุมชนเพื่อร่วมกัน ปรึกษาหารื อ
ระดมความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ร่วมกัน 2) ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ โดยมีก ารเตรียมงานและแบ่ง หน้า ที่กัน เป็น อย่า งดี 3) การจัดทาคู่มือการส่ง เสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มต่าง ๆ
3. หลังการใช้ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสูงกว่าก่อนการใช้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความตระหนักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน หลังการใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน หลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนและหลังการใช้ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คะแนนเต็ม =20
N

ก่อนการใช้ยุทธศาสตร์
S.D.
x

60

12.10

3.68

หลังการใช้ยุทธศาสตร์
S.D.
x
25.67

0.84

t
20.23**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (.01, t.1, 59 = 2.39 )
จากตาราง 1 แสดงให้เห็น ว่า ค่า เฉลี่ย ของคะแนนความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับการส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนของกลุ่มบริหารการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดไค้ เมือง
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ท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าที่แขนงการท่องเที่ยวแขวง
บอลิคาไซภายหลังการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูงกว่าก่อนการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 2 ความตระหนักในการท่องเที่ยวเชิง อนุรัก ษ์โดยเน้นการมีส่วนร่ว มของชุมชนของบ้านหาดไค้และ
เจ้าหน้าที่แขนงการท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซในภาพรวมและรายด้าน
ระดับความตระหนักในการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ โดย
ที่
ด้าน
S.D.
x
เน้ น ก าร มีส่ ว น ร่ ว มขอ ง
ชุมชน
1
ด้านเศรษฐกิจ
4.15 0.48
มาก
2 ด้านสังคม
4.16 0.59
มาก
3 ด้านการสนับสนุนฟื้นฟู อนุรกั ษ์
3.38 0.34
มาก
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4 ด้านสุขภาพ
3.96 0.55
มาก
5 ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขนึ้ 4.15 0.50
มาก
รวม
3.96 0.49
มาก
จากตาราง 2 แสดงให้เห็ นว่า ความตระหนักในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านหาดไค้และเจ้าหน้าที่แขนงการท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
ด้านสังคม (x̅ = 4.16) ด้านเศรษฐกิจ (x̅= 4.15) ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขนึ้ (x̅= 4.15) ด้านสุขภาพ
(x̅= 3.96) และด้านการสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (x̅ = 3.38)
ตาราง 3 ความพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในภาพรวม
และรายด้าน

ด้านที่
1
2
3

ด้าน
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ด้านการตลาดท่องเที่ยว
รวม

x

3.94
3.90
3.47
3.77

ระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
S.D. เชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
0.55
มาก
0.42
มาก
0.41
มาก
0.46
มาก
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จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านหาดไค้และเจ้าหน้าที่แขนงการท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดัง นี้ ด้า นกิจ กรรมท่องเที่ย ว (x̅ = 3.94) ด้า นการบริก ารท่องเที่ย ว (x̅ = 3.90) และด้า นการตลาด
ท่องเที่ยว (x̅ = 3.47)

อภิปรายผลการวิจัย
สภาพปัจจุบัน และปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความรู้ความ
เข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจของชุมชนของบ้านหาดไค้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรัก ษ์โดยเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนมีน้อย ยัง ไม่ ค่อยได้รับการ
ส่งเสริมเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุทิตย์ อบอุ่น (2548) ได้ทาการศึกษาศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์คอื ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ควรให้ การฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ ที่ให้
มากขึ้น โดยเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการดูแลรัก ษาสภาพแวดล้อมให้ดีจัด ให้มีก ารพัฒ นาด้า น
สาธารณูปโภค การคมนาคม การประชาสัมพัน ธ์รวมถึงการจัด การผลประโยชน์ของชุมชนและการรัก ษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้มากขึน้
จากสภาพปัจ จุบัน และปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความรู้
ความเข้า ใจ ความตระหนัก และความพึง พอใจของชุมชนของบ้า นหาดไค้ จะเห็น ว่า ปัจ จัย ส าคัญในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ชุมชนจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากคู่มอื การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และจะต้องดาเนินการประชุมกลุ่ม
เพื่อร่วมกัน ปรึก ษา หารือ ร่วมคิด ร่วมตัด สินใจ ร่วมแก้ปัญหาที่เกิด ขึน้ ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรีย นรู้ในการ
แสดงความคิดเห็น อีกทั้งชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการ
เตรียมงานและแบ่ง หน้าที่กัน เป็น อย่างดี ดัง นั้น จึง มีความจาเป็น อย่า งยิ่ง ที่จะต้องได้รับการส่ง เสริมการ
ท่องเที่ย วเชิง อนุรัก ษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ เพื่อให้ เกิด การกระจายรายได้ ซึ่ง เป็น การ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และการได้รับผลตอบแทน เพื่อน ากลับมาบารุง รักษาและจัด การแหล่งท่องเที่ยวด้วย
เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม มีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มีความเข้าใจในการดาเนินงานและวิธีอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึน้
2. จากการใช้ ยุทธศาสตร์ การส่ง เสริมการท่องเที่ย วเชิงอนุรั กษ์ โดยเน้น การมี ส่วนร่วมของชุ มชน
บ้านหาดไค้ ด้วยการให้ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากคู่มือการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันปรึ กษาหารือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็น อีกทั้งชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการเตรียมงานและแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดี มีผลทาให้ชุมชนมีความตระหนัก มี
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ส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการจัดเวรยาม การดาเนินการกิจกรรมร่วมกัน รู้วธิ ีอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง ทาให้ป่าไม้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึงพอใจของชุมชนได้ ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรักษ์ ปั่นแม่นปืน (2548) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : ศึกษากรณีผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานเอกชน พบว่ากลุ่มประชาชนที่ทาการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับสูง
และการรับรู้ข่าวสารการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ใน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลจากการสร้า งเสริมความรู้ความเข้า ใจ ความตระหนัก และความพึ งพอใจในส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหาดไค้ อยู่ในระดับมาก ทั้ง นีอ้ าจเนื่องมาจากเหตุผ ล
สาคัญดังนี้
3.1 ชุมชนบ้านหาดไค้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ได้เรียนรู้ถึง
การอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องจากคู่มอื การส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์
มีความตระหนัก และเกิด ความพึง พอใจในการท่องเที่ย วเชิงอนุรัก ษ์ เนื่องจากชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปรึก ษา หารือ ร่วมคิด ร่วมตัด สินใจ ร่วมแก้ปัญหาที่เกิ ดขึน้ ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการแสดงความ
คิดเห็น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีก ารเตรียมงานและแบ่ง
หน้าที่กันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นผลดีที่ทาให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการร่วมแก้ปัญหาทั่วไปในพืน้ ที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลินพันธ์ สร้อยจาตุรนต์ (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ก ารส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแนวอนุรักษ์ในอุทยานดอยอินทนนท์โดยใช้คมู่ ือแนะน าเชิงระบบนิเวศ : กรณีศึกษา
นัก ศึก ษาชมรมอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาที่ศึก ษาคู่มือแนะนาเชิงระบบ
นิเวศขณะเดินท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่า งจากกลุ่ม
นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้คมู่ อื ฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ผู้บ ริหารและเจ้า หน้า ที่แขนงการท่อ งเที่ ย วแขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตระหนัก สนับสนุน ส่งเสริมและให้กาลังใจทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกทั้งประชาชนในเขตพืน้ ที่
บ้านหาดไค้ พร้อมทั้งกลุ่มบริหารการจัดการท่องเที่ยวบ้า นหาดไค้ มองเห็นความส าคัญในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการเตรียมงานและแบ่ง
หน้าที่กัน เป็นอย่างดี นับว่า เป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏิบัติ
ต่อไป
1.2 ควรมีก ารสอดส่องดูแลร่วมกัน ในการท่องเที่ย วเชิง อนุรัก ษ์เพื่อชุมชนจะได้แก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
1.3 ควรให้หมูบ่ ้าน ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อให้ เป็น แนวปฏิบัติอย่า ง
เคร่งครัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.4 ควรมี ก ารประสานงานและการถ่ า ยทอดความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกั บการท่องเที่ย วเชิ ง
อนุรักษ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเป็นประจา
1.5 ควรเผยแพร่ผลการวิจยั ให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของแขนงการท่องเที่ยวแขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้
ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
2.2 ควรวิจัยเรื่องเดียวกันนีใ้ นหมูบ่ ้านอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา
2.3 ควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความพึง พอใจ
ของชุมชนโดยเก็บข้อมูลจากรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และสามารถน าไปวางแผนปรับปรุง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เหมาะสมต่อไป
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การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์
Learning Attributes Analysis by Feature Selection and Prediction
นิภาพร ชนะมาร 1
พรรณี สิทธิเดช 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต โดยใช้เทคนิคการคัด เลือกคุณสมบัติที่สาคัญ แล้วสร้า งตัวแบบการพยากรณ์ ด้วย
เทคนิค BPNN และเทคนิค SVMs จากข้อมูล ที่คัดเลือกซึ่ง เป็น ปัจ จัย การเรีย นรู้ที่ส าคัญ ข้อมูล ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เป็น ข้อมูล ของนิสิต ที่ศึก ษาและส าเร็จ การศึก ษาแล้วในหลัก สูต รเดีย วกัน จ านวน 180 ระเบีย น
ผลการวิเคราะห์ปัจ จัยการเรียนรู้ พบว่า ข้อมูล ภูมิหลัง ไม่ใช่ข้อมูลส าคัญในการทานายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิต ตัวแปรที่สาคัญ 10 ตัวแปร เป็น รายวิชาที่มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ผลการทดลองสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเทคนิค BPNN และ
เทคนิค SVMs จากตัวแปรที่สาคัญ 10 ตัวแปรมีค่าความผิดพลาดอยู่ในระดั บต่ากว่า ตัวแบบการพยากรณ์ที่
ใช้ตัวแปรตั้งต้น 22 ตัวแปร นอกจากนั้น เมื่อทดลองใช้เทคนิคการรวมกลุ่ม ด้วยวิธี Baggingร่วมกับ BPNN
และ SVMs พบว่า ผลการพยากรณ์ข อง Baggingร่วมกับ BPNN (Bagging BPNN) มีค่าความผิดพลาดอยู่ใน
ระดับต่าสุด (RMSE=0.1051) ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของงานวิจัยนีใ้ ห้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ปัจ จัยการเรียนรู้ และการพยากรณ์ผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนิสิต ซึ่ง จะช่วยให้นิสิต สามารถ
พยากรณ์ผลการเรียนของตนเองและปรับพฤติกรรมการเรียน ได้เช่น การเพิ่มถอนรายวิชาให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพตนเอง
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู,้ การทาเหมืองข้อมูล, การคัดเลือกคุณสมบัติ,
เทคนิคการพยากรณ์

1
2

นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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32
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

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

บทนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย นเรศวรได้ เริ่มเปิด หลัก สู ต รปริญ ญาตรี สาขาวิชาวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งส าคัญใน พ.ศ. 2548 ซึ่งหลักสูต รปรับปรุง
พ.ศ. 2548 ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานกับนิสิต รหัส 2548 จนถึง รหัส 2554 หลัง จากนั้นมีก ารปรับปรุง เพีย ง
เล็กน้อย จนกระทั่งมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) (NQF. 2006; สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา. 2552ก) ซึ่งเป็น กรอบที่มาตรฐานการเรียนรู้ข องแต่ล ะระดับคุณวุฒิมีการกาหนดปริมาณการ
เรียนรู้ในแต่ล ะองค์ความรู้ข องแต่ละหลัก สูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีส าขาคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2552
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552ข)
จากการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2548มาเป็น เวลาต่อเนื่องยาวนานกับนิสิตรหัส 2548 จนถึง รหัส 2554 พบว่า นิสิต จ านวนมากประสบ
ปัญหาการมีเกรดเฉลี่ยต่า บางคนต้องย้า ยสาขาหรือต้อ งพ้น สภาพการเป็น นิสิต ซึ่ง เป็น เรื่องที่น่าเสียดาย
กรรมการบริหารหลัก สูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาพยายามช่วยกัน แก้ปัญหาโดยการจัด กิจกรรมพบที่ปรึกษา
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บ่อยครั้ง จากการสัมภาษณ์นิสิตพบว่า นิสิตมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอต่อการเรียนในบางวิชา อันส่งผลต่อ
การเรียนรายวิชานั้นและเกรดเฉลี่ยโดยรวม
ปัจ จุบันมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางด้า นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การน าวิธีก ารทาเหมืองข้ อมูล มาช่ว ยในการวิเคราะห์ข้อมู ล ให้ส ามารถสกั ด
องค์ความรู้ที่มีประโยชน์และนามาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย ในทางการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทาเหมืองข้อมูล เป็นเครื่องมืออีก อย่างหนึ่งที่ช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถพัฒนา
องค์กรให้มีคุณภาพ ช่วยหาแนวทางพัฒนาระบบการศึกษา ซึ่งมีนักวิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลและได้ตัวแบบ
ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแตกต่างกันไป เช่น จิราพร ยิ่ง กว่าชาติ (2549) ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ข่า ยงานเบย์มาทานายผลส าเร็จ การศึกษาของนิสิต พบปัจ จัย ที่มีผ ลต่อการส าเร็จ การศึก ษาของนิสิต 3
ปัจจัยได้แก่ เกรดเฉลี่ยในชั้นปีแรก อาชีพของมารดา และรายได้ของครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัย ของ
ภัทรพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ (2553) ได้วเิ คราะห์ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อการพ้นสภาพของนักศึก ษาระดับปริญญาตรี
พบปัจจัยที่สาคัญ 3 ปัจจัย คือ ขนาดโรงเรียนเดิม อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา
ดัง นั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จ ะวิเคราะห์ปัจจัย การเรียนรู้ที่ สาคัญ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้วยหลักการทาเหมืองข้อมูล โดยการคัดเลือกคุณสมบัติที่สาคัญและทาการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนิสิต โดยใช้ข้อมูล ผลการเรีย นของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต ามหลัก สูตร ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2548 ซึ่ง เป็น หลัก สูต รเดีย วกัน และส าเร็จ การศึก ษาแล้ว เพื่อศึก ษาความเหมาะสมของรายวิชาใน
หลักสูตรและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
บทความนี้จะได้นาเสนอแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย
และอภิปรายผล ตามลาดับ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining)
การทาเหมืองข้อมูล เป็นกระบวนการที่ส กัด ข้อมูล ที่มีประโยชน์ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีเหตุผ ล
และสามารถน าไปใช้ช่วยในการตัด สิน ใจ สามารถอธิบายรูปแบบที่น่า สนใจจากข้อมูล รวมถึงใช้เพื่อการ
ทานาย หรือคาดการณ์สิ่ง ที่น่าจะเกิด ในอนาคต เป็น การน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาในอดีต มาสร้างตัวแบบ
(Model) แล้วนาตัวแบบนั้นไปใช้ทานายหรือพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ในอนาคต (Han and Kamber. 2001;
Tan, Steinbach and Kumar. 2006) กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้า งตัวแบบที่ได้รับความนิยม
มากในปัจจุบัน เรียกว่า แนวคิดกระบวนการมาตรฐานอุตสาหกรรม (CRIPS-DM: CRoss-Industry Standard
Process for Data Mining) (Chapman et al. 2000) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การทาความเข้าใจ
โจทย์ (Business Understanding) มุง่ เน้นทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ วางแผน และออกแบบเบือ้ งต้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) การทาความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) โดยเริ่มต้นด้วยการเก็ บรวบรวม
ข้อมูล ทาความคุ้นเคยกับข้อมูล ระบุปัญหาคุณภาพของข้อมูล เชิงลึก รวมถึง การตั้งสมมติฐานส าหรับการ
ค้นหาความรู้ที่ซ่อนอยู่ 3) การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เป็น ขั้นตอนที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดใน
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การสร้า งชุดข้อมูล รวมถึงการบัน ทึกข้อมูล การเลือกตัวแปรที่สาคัญ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การทาความ
สะอาดข้อมูล 4) การสร้างตัวแบบ (Modeling) เป็นการสร้างตัวแบบด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การเลือกข้อมูล
ที่ใช้และการปรับพารามิเตอร์ของเทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลายเทคนิคเหมือง
ข้อมูล ที่ใช้แก้ปัญหา 5) การประเมินผล (Evaluation) ก่อนที่จะนาตัวแบบไปใช้งานขั้นสุดท้ายจะต้องประเมินผล
ตัวแบบอย่างละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องของการบรรลุวัตถุประสงค์ ในตอนท้ายของขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 6) การใช้งาน (Deployment) เป็นการประยุกต์ใช้ตัวแบบ โดยส่วนใหญ่จะ
ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจขององค์กรตามสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. การคัดเลือกคุณสมบัติ (Feature Selection)
การคัดเลือกคุณสมบัติเป็นเทคนิคที่ช่วยลดจานวนตัวแปรที่จะใช้ในตัวแบบพยากรณ์ อาจกระทา
เพื่ อเลื อ กตั วแปรที่ ดีที่ สุ ด เพี ย งตัว เดี ย ว หรื อ เลือ กกลุ่ ม ของตั วแปรที่ มีค วามส าคั ญ ต่ อการพยากรณ์
กระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติเป็นกระบวนการที่สาคัญในการเตรียมข้อมูลของการทาเหมืองข้อมูล เพื่อทา
ให้การสร้างตัวแบบพยากรณ์มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยลดมิติของข้อมูลและอาจช่วยให้การเรียนรู้วิธีการ
พยากรณ์ดาเนินการได้เร็วขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในงานวิจัยนี้ ทดลองใช้การคัดเลือกคุณสมบัติ 3 วิธี
ดังต่อไปนี้
2.1 การคั ด เลื อกคุ ณ สมบั ติ แ บบ Correlation-based Feature Selection เป็ น การคั ด เลื อ กกลุ่ ม
คุณสมบัติอย่างง่าย ใช้หลัก การคานวณค่าความสั มพันธ์ ระหว่างคุณสมบัติย่ อยต่อค่ าพยากรณ์ ซึ่ งอาจใช้
คานวณด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และมีการจัดอันดับตามค่าความสัมพันธ์
เพื่อประเมินค่าความสามารถในการพยากรณ์ของแต่ละคุณสมบัติ นอกจากนั้นยังพิจารณาคัดเลือกกลุ่มของ
คุณสมบัติ ที่ มีความสั มพั น ธ์ภายในระหว่ างคุ ณสมบั ติ ย่อยกั น เองต่ าเพื่อลดความซ้ าซ้อนของอิทธิพ ลการ
พยากรณ์ (Hall and Smith. 1998)
2.2 การคั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ แ บบ Consistency-based Feature Selection เป็ น การคั ด เลื อ ก
คุณสมบัติที่ต้องกาหนดตัวชีว้ ัดความสอดคล้องมั่นคงไว้ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นใช้ตัวชีว้ ัดนี้ เพื่อประเมิน
ความมั่นคงของกลุ่มคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับค่าพยากรณ์เดียวกัน (Liu and Setiono. 1996; Liu et al. 1998)
ตัวชี้วัด ความมั่ น คงที่ถูก ก าหนดให้เป็น ตั วชี้วัด นี้ อาจก าหนดมาตรวัด เช่น เดีย วกับ การวัด ระยะทางของ
คุณสมบัติย่อยและสามารถแปลผลคุณสมบัติทสี่ อดคล้องกันมากด้วยค่าเข้าใกล้ศูนย์ กระบวนการคัดเลือก
คุณสมบัติจ ะกระทาซ้าและเลือกกลุ่มคุณสมบัติที่มคี ่าตัวชีว้ ัดน้ อยและจานวนคุณสมบัติเท่า เดิมหรือลดลง
เท่านั้น วิธีก ารค้น หากลุ่มคุณสมบัติที่สอดคล้องมั่น คงนี้เป็น วิธีที่รวดเร็วและสามารถทราบความสัมพัน ธ์
ระหว่างคุณสมบัติได้ (Hall and Holmes. 2003)
2.3 การคัด เลือกคุณ สมบัติแบบ Gain Ratio Feature Selection เป็น วิธีคั ด เลือกตัวแปรโดยมี
หลัก การเช่น เดีย วกับการเลือกตัวแปรของการสร้า งต้น ไม้ตัด สิน ใจ เพื่อให้ได้ ตัวแปรที่เป็น ตัวแบ่ง ข้อมู ล
ออกเป็น กลุ่มย่อยที่มีส มาชิก ภายในกลุ่มเป็น ชนิดเดีย วกัน มากที่สุด (Homogeneous) ด้วยมาตรวัด การได้
ประโยชน์จ ากการแบ่งกลุ่มย่อยเรียกว่า อัต ราส่วนเกน (Gain Ratio) ซึ่ง เป็นอัตราส่วนของค่าเกน (Gain หรือ
Information Gain) กับ ค่าสารสนเทศการแบ่งกลุ่ม (Split Info) อันเป็นการลดอิทธิพลของตัวแปรที่มีคา่ หลาย
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ค่า ผลที่ได้รับจากการใช้เทคนิคนีจ้ ะได้ลาดับของตัวแปรซึ่งตัวแปรที่อยู่ลาดับแรกๆ จะถือว่ามีอิทธิพลในการ
พยากรณ์ตัวแปรเป้าหมายมากกว่าตัวแปรในลาดับถัดไป ทาให้เราสามารถพิจารณาเลือกจ านวนตัวแปรที่
เหมาะสมได้อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ (Tan, Steinbach and Kumar. 2006; Asha, Manjunath and Jayaram.
2010)
3. เทคนิคการพยากรณ์ (Prediction)
เทคนิคการพยากรณ์เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าโดย
อาศัยข้อมูล จากอดีตมาสร้า งเป็น ตัวแบบ (Model) ในการพยากรณ์ (Sang. 2012) ในงานวิจัย นี้ได้ทดลอง
สร้างตัวแบบในการพยากรณ์ด้วยเทคนิคต่อไปนี้
3.1 เทคนิคโครงข่า ยประสาทเทีย มแบบแพร่ก ลับ (Backpropagation Neural Network: BPNN)
เป็นขั้น ตอนวิธีโครงข่ายประสาทเทีย มแบบหลายชั้น (Multilayer Perceptron: MLP) เรียนรู้โดยการปรับค่า
น้าหนัก ในเส้น เชื่อมต่อระหว่างโหนด (Nodes) ให้เหมาะสมโดยการปรับค่า จะขึ้นกับความแตกต่างของค่า
เอาท์พุตที่คานวณได้กับค่า จริงในข้อมูลฝึกสอนพืน้ ฐาน การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ
จะใช้ข้อมูลที่ผ่านเข้าไปในลาดับชั้นที่แตกต่างกันของโครงข่ายโดยอินพุตเวกเตอร์ (Input Vector) จะถูกนาเข้า
และจะส่ง ผลกระทบต่อการแพร่ก ระจายเข้าไปในชั้นของระบบโครงข่า ยชั้นต่อชั้น แบบตัวเดิน หน้า ผ่า นค่า
น้าหนัก (Weight) จนได้ผลลัพ ท์ข องโครงข่าย ซึ่ง ในทางกลับกันของกระบวนการแพร่ก ลับ ค่าน้าหนัก ของ
โครงข่ายจะถูกปรับเปลี่ยนไปโดยขึน้ อยู่กับค่าความผิดพลาดของผลที่คานวณจากโครงข่าย โดยลาดับชั้นการ
ทางานของ BPNN ที่นิยมใช้ มี 3 ลาดับชั้นได้แก่ ชั้นนาเข้า (Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) และชั้นนา
ออก (Output Layer) (Baha, Emine and Dursun. 2012; Rojas. 1996)
3.2 เทคนิค ซั พ พอร์ต เวกเตอร์แ มทชี น (Support Vector Machines: SVMs) เป็ น เทคนิ คการ
จาแนกประเภทข้อมูลที่มีพนื้ ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสถิติคล้ายเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Luts
et al. 2010; Cristianini and Shawe-Taylor. 2000) หลักการของSVMs คือการใช้ข้อมูล น าเข้า ที่ใช้ฝึก สอน
เป็นเวคเตอร์ในสเปซ N มิติ เช่น ถ้าในกรณีของ 2 มิติและ 3 มิติจะเป็นจุดที่อยู่ในระนาบ (x, y) และสเปซ (x,
y, z) ตามลาดับ จากนั้นทาการสร้างไฮเปอร์เพลน (Hyperplane) ที่จะแยกกลุ่มของเวคเตอร์อินพุตออกเป็น
กลุ่มต่า ง ๆในกรณีที่เป็น 2 มิติไฮเปอร์เพลนก็คือเส้น ตรงและกรณี ที่เป็น 3 มิติไฮเปอร์เพลนก็คือระนาบ
กระบวนการสอนให้ระบบเรีย นรู้ข องเทคนิค SVMs ทาโดยเลือกเส้น หรือระนาบจ าแนกประเภทข้อมูล ที่
เหมาะสมที่สุดโดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการที่เหมาะสมซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันที่คานวณ
ได้จากข้อมูลที่นามาฝึกสอนโดยใช้ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Theory) ในบางกรณีที่ข้อมูล
สองกลุ่มอาจจะจับกลุ่มในต าแหน่งต่างๆแบบไม่เชิง เส้น (Non-Linear) ทาให้ไม่สามารถใช้วิธีแบบเชิงเส้นได้
ข้อเด่นของเทคนิค SVMs จะใช้ฟัง ก์ชันเคอร์เนล (Kernel Function) ทาการแปลงค่า เวคเตอร์ในสเปซข้อมูล
นาเข้าไปสู่สเปซข้อมูลแบบอื่นได้ ทาให้สามารถรองรับข้อมูลที่มีมิติเพิ่มมากขึน้ ได้
3.3 เทคนิคการรวมกลุ่มตัวจาแนกประเภท(Ensemble Classify)เป็น เทคนิคในการรวมเอากลุ่ ม
ของตัวจ าแนกข้อมูล อย่า งง่ายหลายตัวจ าแนกมาช่วยแก้ปัญหาเดีย วกัน ด้วยการน าเอาตัวจ าแนกข้อมูล
เหล่ า นั้น มาร่วมกัน ตัด สิน ใจ ซึ่ ง เทคนิค ที่นิย ม คื อ วิธีก าร Bagging และวิธีก าร Boosting (Shixin. 2003;
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Freund and Schapire. 1995) ในงานวิจัยนีเ้ ลือกใช้วิธีการ Bagging ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มข้อมูลย่อยจากชุดข้อมูล
ฝึกสอนแบบสุ่มซ้าได้ (Bootstraps Replacement) จ านวนหลายเซตย่อย นามาสร้างตัวจ าแนกที่แตกต่างกัน
แล้วจึงน าผลการทานายของแต่ละตัวจ าแนกย่อยมาพิจารณาร่วมกัน ที่นิยมใช้ คือ การลงคะแนนเสียงข้า ง
มาก (Breiman.1996)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ด าเนินงานโดยประยุก ต์ต ามแนวทางในการทาเหมืองข้อมู ล ทีเ่ รียกว่า กระบวนการ
มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ CRIPS-DM (Cross Reference Industry Standard for Data Mining)(Chapman
et al. 2000) ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังภาพที่ 1 รายละเอียดการ
ทางานแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1. ขั้นการจัดเตรียมข้อมูล
ข้อมูล ที่ใช้ในงานวิจัย นี้ คือ ข้อมูล ของนิสิต ที่ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 จานวน 180 ระเบียน ประกอบด้วย คุณสมบัติ 23 ตัวแปร แบ่งเป็น
ตัวแปรอิส ระ 22 ตัวแปร ได้แก่ ข้อมูล ภูมิหลังต่างๆ และข้อมูลผลการเรียนของรายวิชาที่ศึก ษาในแผนการ
เรี ย นชั้น ปีที่ หนึ่ ง และชั้น ปีที่ ส อง ตั วแปรตามหรื อตั วแปรพยากรณ์ คื อ เกรดเฉลี่ย ของนิสิ ต เมื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษา โดยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทานาย เช่น สถานะการศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลที่
ไม่มคี ่า (Missing Value) ซึ่งได้ถูกคัดออก ดังแสดงในตาราง 1
2. ขั้นการคัดเลือกคุณสมบัติ
ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างตั วแบบการพยากรณ์ จากข้อมู ลทั้งหมดที่ มี ตัวแปรอิสระ 22 ตั วแปร ด้ วย
เทคนิคBPNN และเทคนิคSVMs ได้ผลการพยากรณ์ที่มีค่ารากที่สองของก าลังสองของข้อผิดพลาด (Root Mean
Square Error: RMSE) เท่ากับ 0.2444 และ 0.1246 ตามล าดับ หลังจากนั้น จึงทาการวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้
ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติที่ส าคัญ โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติ 3 วิธี ได้แก่ การคัดเลือกคุณสมบัติ
แบบ Correlation-based Feature Selection การคั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ แบบ Consistency-based Feature Selection
และ การคัดเลือกคุณสมบัติแบบ Gain Ratio Feature Selection ผลการทดลองทั้งสามเทคนิคสามารถลดจ านวน
ของคุณสมบัติจาก 22 ตัวแปร เหลือ 9ตัวแปร 10 ตัวแปร และ 11 ตัวแปร ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง 2
3. ขั้นการสร้างตัวแบบในการพยากรณ์
หลังจากคัดเลือกคุณสมบัติที่สาคัญด้วยเทคนิคการคัดเลือกคุณ สมบัติ 3 วิธี แล้ว จึงน าข้อมูล
ตามผลการคัด เลือกมาสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิค BPNNและเทคนิค
SVMs ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ ด้ใช้เทคนิค 10-fold Cross Validation ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน
ทาการสร้างตัวแบบ 10 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลครั้งละเพียง 9 ส่วนเป็นส่วนของการฝึกสอน และข้อมูลอีก 1 ส่วนที่
เหลื อเป็น ส่วนของการทดสอบ พบว่า ชุด ข้อมูล ที่มีจ านวนคุณ สมบัติ 10 ตัว ให้ค่า ความถูก ต้องในการ
พยากรณ์ของทั้งสองเทคนิคสูงกว่าชุดข้อมูลอื่นๆ จากนั้นจึงนาชุดข้อมูลนีม้ าทาการทดลองอีกครั้ง โดยมีการ
ปรับค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแบบพยากรณ์ ดังนี้
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1) การปรับค่า พารามิเตอร์ข องเทคนิ ค BPNN คือ ปรั บค่า จ านวนโหนดในชั้น ซ่อน (Hidden
Layer) เป็น จ านวน 5 โหนด 6 โหนด 7 โหนด 8 โหนด 9 และ 10 โหนด ตามลาดับ ก าหนดค่าอัต ราการ
เรียนรู้ (Learning Rate) เป็น 0.2 กาหนดค่าโมเมนตัม (Momentum) เป็น 0.2 และก าหนดจานวนรอบในการ
ทดสอบ (Training Time) เป็น 100 รอบ จากนั้น ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่า ตัว
แบบโครงสร้าง BPNN ที่ดีที่สุดมีจานวนชั้นซ่อนเป็น 10 โหนด(10:10:1)
2) การปรับค่าพารามิเตอร์ของเทคนิค SVMs คือกาหนดค่าคอมเพลกซิตี้ (Complexity) หรือ
ค่า C เป็น 1 และเลือกเคอร์เนล เป็นแบบโพลินอเมียลฟังก์ชัน (Polynomial Function) และ แบบเรเดียลเบสิส
ฟัง ก์ชัน (Radial Basis Function) จากนั้นทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่า ได้ตัวแบบ
พยากรณ์ด้วยเทคนิค SVMs ด้วยเคอร์เนลแบบโพลินอเมียลฟังก์ชัน
3) เมื่อได้ตัวแบบพยากรณ์ที่ดีที่สุดของเทคนิคการพยากรณ์ทั้ง 2 เทคนิค ผู้วจิ ัยได้ทดลองเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจาแนกประเภท โดยเลือกใช้วิธีการ Baggingให้กับตัว
แบบพยากรณ์ทั้งสองเทคนิค ผลการทดลองพบว่า ตัวแบบพยากรณ์ทั้งสองเทคนิคนั้นมี ประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์เพิ่มขึน้
4. ขั้นการวัดประสิทธิภาพตัวแบบในการพยากรณ์
การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ ที่ทาการทดลองในงานวิจัย นี้ เลือกใช้ก ารวัด
ประสิทธิภาพของตัวแบบด้วยค่ารากที่สองของกาลังสองของข้อผิดพลาด (Root Mean Square Error: RMSE)
ซึ่ง เป็น มาตรวัด ที่ นิย มใช้เพื่ อวัด ความแตกต่า งระหว่า งค่า ที่ พ ยากรณ์ และค่า จริง สรุป ผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพ แสดงในตาราง 3 และภาพที่ 2
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การจัดเตรียมข้อมูล
การคัดเลือกคุณสมบัติ
- Correlation-based
- Consistency-based
- Gain Ratio
การสร้างตัวแบบ
Backpropagation Neural Network
Support Vector Machines

Ensemble Classify
- Bagging method
การวัดประสิทธิภาพ
- Root Mean Square Error

นาไปใช้งาน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
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ตาราง 1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อตัวแปร
Entrance
Sex
In_Fa
Occu_Fa
In_Mo
Occu_Mo
Acad_Fa
Acad_Mo
Old_GPA
GENERAL
251100
252111
256103
258101
261103
252112
254271
252351
254251
254261
254275
254351
GPA

รายละเอียด
Entrance Method
Gender
Father’s income
Father’s career
Mother’s income
Mother career
Father’s degree
Mother’s degree
Grade 12 GPA
General subjects
Philosophy of Sciences
Introductory Mathematics
Introductory Chemistry
Introductory Biology
Introductory Physics
Calculus
Introduction to Programming
Discrete Mathematics
Data Structure
Computer Architecture
Object Oriented Programming
Database System
Learning Achievement

ชนิดข้อมูล
Nominal
Nominal
Ordinal
Nominal
Ordinal
Nominal
Ordinal
Ordinal
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
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ตาราง 2 แสดงผลการคัดเลือกคุณสมบัติ

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

254351

√

254261

√

254251

√

254275

252112

√

254271

258101

√

252351

252111

Consistency-based
Feature Selection
Correlation-based
Feature Selection
Gain Ratio Feature Selection

251100

วิธีการคัดเลือ กคุณสมบัติ

General

ผลการคัดเลือกคุณสมบัติ

√

√

√

√

√

√

√

√

ตาราง 3 เปรียบเทียบการวัดประสิทธิภาพ
ของตัวแบบพยากรณ์
ตัวแบบพยากรณ์
BPNN
BaggingBPNN
SVMs
BaggingSVMs

ค่า RMSE
0.1344
0.1051
0.1150
0.1071
ภาพที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ

จากตาราง 3 และภาพที่ 2 จะเห็น ได้ว่าระหว่างตัวแบบพยากรณ์ BPNN และ SVMs ที่ยังไม่มกี าร
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยวิธีก าร Bagging นั้น พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ SVMs มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
ดีกว่าตัวแบบพยากรณ์ BPNN เพราะค่า RMSE น้อยกว่า คือ 0.1150 และ 0.1344 ตามลาดับ แต่เมื่อมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของตัวแบบพยากรณ์ (BaggingBPNN และ BaggingSVMs) พบว่า ตัวแบบ
พยากรณ์ทั้ง สองแบบมีประสิทธิภ าพในการพยากรณ์ ดีขึ้น จากตัวแบบพยากรณ์เดิม และพบว่าตั วแบบ
พยากรณ์ BaggingBPNN กลับมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดีก ว่าตัวแบบพยากรณ์ BaggingSVMs เพราะ
ค่า RMSE น้อยกว่า คือ 0.1051 และ 0.1071 ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ที่สาคัญในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสร้างตัว
แบบพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉลี่ย) เมื่อสาเร็จการศึก ษา โดยใช้ข้อมูล ภูมหิ ลังต่าง ๆ ได้แก่
วิธีการคัด เลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา เพศ รายได้ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา วุฒกิ ารศึกษา
ของบิดามารดา เกรดเฉลี่ยของนักเรียนเมื่อสาเร็จมัธยมศึกษา นามารวมกับข้อมูลผลการเรียนของรายวิชาที่
ศึกษาในแผนการเรียนชั้นปีที่หนึ่งและชั้นปีที่สอง รวมทั้งสิน้ เป็นจานวนตัวแปรอิสระ 22 ตัวแปร สร้างตัวแบบ
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การพยากรณ์ตัวแปรตาม ได้แก่ เกรดเฉลี่ยเมื่อสาเร็จการศึก ษา ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้มาจากข้อมูลของ
นิสิต ที่ศึก ษาหลัก สูต รเดียวกัน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2548 และสาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 180 ระเบียน
การดาเนินการวิจัย ได้นาข้อมูลมาคัดเลือกคุณสมบัติที่สาคัญด้วยเทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติ 3
วิธี สามารถลดจ านวนของคุณสมบัติจาก 22 ตัวแปรเหลือ 10 ตัวแปร แล้วนาข้อมูลมาใช้ส ร้างตัวแบบการ
พยากรณ์ด้วยเทคนิคBPNNและเทคนิคSVMs ทาการปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
รวมทั้งเพิ่มเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจาแนกประเภทด้วยวิธี Bagging ได้ตัวแบบการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
มีค่า RMSE อยู่ในระดับต่ามาก โดย BaggingBPNN มีประสิทธิภาพสูงสุดที่คา่ RMSE เท่ากับ 0.1051
จากผลการวิเคราะห์คัดเลือกคุณสมบัติที่สาคัญที่ได้จานวน 10 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรดังกล่าว เป็น
รายวิชาที่มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรีส าขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2552ข) รวมทั้งยังคงเป็นรายวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25 55 การศึ ก ษาความเหมาะสมของรายวิช าใน
หลักสูตรนั้นจะเป็นประโยชน์ในการบริหารหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ซึ่ง คุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของสั ง คมจะช่ ว ยรั ก ษามาตรฐานของนิ สิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ของประเทศไทยให้เทียบเคียงกับประเทศใกล้เคียง อัน จะนาไปสู่การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่า ง
ประเทศในประชาคมอาเซียน นอกจากประโยชน์ ในการบริหารหลัก สูตรของสถาบัน การศึกษาแล้ว ตัว แบบ
การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนิสิตยังจะช่วยให้นิสิตสามารถประเมินตนเองและปรับพฤติกรรมการเรียน เช่น
การเพิ่มถอนรายวิชาให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง กล่าวคือ หากเป็นรายวิชาบังคับ นิสิตอาจจะชะลอ
การเรีย นในรายวิชาที่อาจส่ง ผลต่อการพ้น สภาพ และหากเป็น รายวิชาเลื อก นิสิต ก็จ ะมีข้อมูล ช่วยการ
ตัดสินใจเลือกรายวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง
อย่างไรก็ตามจากข้อจากัดทางด้านข้อมูลของจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาด้วยหลักสูตรเดียวกัน
จึง ไม่ส ามารถใช้ข้อมูล ของนิสิต ที่ศึก ษาหลัก สูต รเก่า ได้ ทาให้ข้อมูล ที่ใช้ในการศึก ษามีน้อย การวิเคราะห์
ข้อมูลจึงยังไม่สามารถอ้างอิงและทดสอบได้มากนัก ดังนั้นจึงควรใช้ขอ้ มูลของนิสติ ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
ในการวิเคราะห์และทดสอบเพิ่มเติมรวมทั้งวิเคราะห์ด้วยตัวแบบการพยากรณ์ขั้นสูงอื่น ๆ ต่อไป
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ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่น ในจังหวัดสกลนคร
Teenagers’ Skill of Knowing What’s What and as Much as the Mass
and Modern Media’s Knowing in Sakon Nakhon Province
ภัทร์ศินี แสนสาแดง 1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึก ษาทัก ษะการรู้เท่า ทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่น
ในจังหวัด สกลนคร 2. ศึก ษาผลของการใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ที่มีต่อการดาเนินชีวติ ประจาวัน ของ
วัยรุ่นในจังหวัด สกลนคร ภายใต้กรอบแนวคิด เกี่ยวกับแบบจาลองการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดเทคโนโลยีสื่อสาร
เป็นตัวกาหนด แนวคิดการใช้สื่อกับวิถีชีวิตประจาวันของวัยรุ่น และแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของวัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการรู้เท่า ทันสื่อ ที่จัดโดยสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษา ปีที่ 5 ของโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งหมด
160 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. วัยรุ่นในจังหวัดสกลนครมีทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่โดยรวมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้
1.1 โครงสร้างของความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
1.2 แรงจูงใจในการตัดสินใจ หรือ จุดยืนส่วนบุคคล มีคะแนนเท่ากับ 3.13
1.3 เครื่องมือในการประมวลข้อมูล มีคะแนนเท่ากับ 3.60
1.4 กระบวนการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล มีคะแนนเท่ากับ 3.33
2. การใช้สื่อ มวลชนและสื่อสมัย ใหม่ มี ผ ลต่อการปรับเปลี่ย นรูป แบบพฤติก รรมในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของวัยรุ่นทั้ง 3 รูปแบบ
2.1 การด าเนินชีวิตประจาวัน ในครอบครัว พบว่า มีก ารติด ต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว
ผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram รวมทั้งโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
เท่ า กั บ 3.75 ในขณะเดีย วกัน การเปิด รับ สื่อ มวลชนและสื่ อสมัย ใหม่ ทาให้ มีป ฏิสั ม พัน ธ์กั บสมาชิก ใน
ครอบครัวลดลง ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.13
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2.2 การด าเนิน ชี วิต ประจ าวัน ในการเรีย น พบว่า การใช้สื่อ มวลชนและสื่อ สมั ย ใหม่ ทาให้
สะดวกสบายในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อช่วยในการศึกษา ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.28, มีการน า
สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพื่ อช่วยในการศึกษาในระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 3.98 และการค้นคว้าหาความรูจ้ ากสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ทาให้เข้าใจเนือ้ หาในบทเรียนมากขึน้ ใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.73
2.3 การดาเนินชีวิตประจาวันในการใช้เวลาว่างและการใช้สื่อมวลชน พบว่า มีการติดต่อสื่อสาร
กับเพื่อนผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram รวมทั้งโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 4.26, การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ทาให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้ ในระดับมาก
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.09, กิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่คือการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่ อสมัยใหม่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.94 และ มีเพื่อนใหม่ที่รู้จักผ่านทาง Social media เช่น Facebook, Instagram รวมทั้งโปรแกรม
สนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.72
คาสาคัญ : การรู้เท่าทันสื่อ, สื่อมวลชน, สื่อสมัยใหม่, วิถีชีวิตประจาวัน , 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

บทนา
สถานการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในยุคของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่
ดังที่ Alvin Toffler (วิภา อุต มฉัน ท์. 2544) ได้เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ย นแปลงของสังคมว่า เหมือนกับ
คลื่นที่ตามติดกันมา สังคมปัจจุบันอยู่ในช่วงของคลื่นลูกที่สามคือเป็นอารยธรรมยุคเทคโนโลยีระดับสูง เป็น
ยุคของเทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ คนในสัง คมจึง หัน มาให้ความสนใจกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยจะเห็น ว่าคอมพิวเตอร์มกี ารแพร่กระจายไป
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เร็วมากและมีก ารพัฒนารูปแบบให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานและการติด ต่อสื่อสารมากขึน้ ในทุก
ระดับของสังคม ส่งผลให้เกิด การติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Interactive ซึ่ง เป็นรูปแบบที่สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกันได้ทันทีในขอบเขตที่กว้างไกล
จากสภาวะสัง คมโลกที่เกิด เทคโนโลยีสื่อสมัย ใหม่ ส่ง ผลให้แบบแผนพฤติก รรมในการเปิด รับ
สื่อมวลชนของผู้รับสารเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดัง ผลการวิจัยของ Hara and Shigemori (2003) เรื่อง การ
ใช้อินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการรับชมโทรทัศ น์ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่า งมีก ารใช้นิตยสาร/วารสาร
น้อยลง เนื่องจากสามารถเข้า ไปค้น คว้า ข้อมูล จากเว็บ ไซต์มากขึ้น และสามารถค้น คว้า ได้ทุก เวลาและ
ย้อนหลังได้อีกด้วย ในส่วนของพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ พบว่ า กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมีพฤติกรรม
การรับชมโทรทัศ น์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีอินเทอร์เน็ต เข้ามา กล่า วคือ รับชมโทรทัศน์ข ณะใช้อินเทอร์เน็ต
ควบคู่ไปด้วย และบางคนมีความสนใจชมโทรทัศน์น้อยลง ในขณะที่ บางคนก็ตัดสินใจเลือกเนือ้ หาที่จะรับชม
มากขึน้
ประเทศไทยในปัจ จุบัน มีการเพิ่มจ านวนของสื่ ออย่างรวดเร็ว ไม่วา่ จะเป็น สื่อมวลชนดั้งเดิม ได้แก่
สื่อสิ่ง พิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศ น์ หรือเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ อย่า งสื่ออิน เทอร์เน็ต ที่
สามารถเปิดรับได้หลายช่องทาง ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต (Tablet) เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว
ไม่แพ้กัน จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่มากมายและหลากหลาย
เพิ่มขึน้ ทุกวัน สัง คมในทุก วันนีจ้ ึง เปรียบเสมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสินค้าและบริการ
นานาชนิด ที่เป็นผลผลิตจากสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ที่หลากหลายให้ผู้รับสารได้เลือกเปิดรับ
เกิดเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่เรียกว่า วัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารท่วมท้น (Information–saturated culture)
ทาให้เกิดปัญหาตามมาเกี่ยวกับการบริโภคสื่อและข้อมูลข่าวสาร นั่น ก็คือมนุษย์ในสังคมไม่สามารถเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่ได้ แต่จะใช้วิธีการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพียงบางส่วน โดยใช้กระบวนทาง
ความคิด ที่เกิด ขึ้น โดยอัต โนมัติที่เรีย กว่า Automaticity ซึ่งเป็น กระบวนการทางจิต วิทยาที่มนุษย์ใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อคัดกรองข้อมูล ข่าวสารที่ผ่านเข้า มาในระบบความคิด โดยมนุษย์จะคัดทิ้งข้อมูลข่า วสารเกือบ
ทั้งหมด และจะเลือกเปิด รับเฉพาะแต่ข้อมูล ข่าวสารที่ตรงกับความสนใจเท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วย
ปกป้องมนุษย์จ ากกระแสการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารที่มีมากเกินไปในสังคม แต่เนื่องจากกระบวนการ
ดัง กล่าวเป็น กระบวนการที่เกิด ขึน้ โดยไม่รู้ตัว ทาให้เปิดรับสื่อโดยไม่มกี ารวางแผนล่วงหน้า ในการก าหนด
ประเภทของสื่อและเนือ้ หาที่เปิด รับ มนุษย์จึง คิดว่า ข้อมูล ข่า วสารที่ตนเองบริโภคนั้น เป็น ข้อมูล ข่า วสารที่
ตอบสนองความต้องการของตนอย่างแท้จริง ทั้ง ที่ความจริงแล้วอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ และเมื่อมีข้อ มูล
ข่า วสารที่มีเนื้อหาคล้า ยคลึง กัน เข้า มา ก็จ ะเลือกเปิดรับข้อมูล แบบเดิ มอีกส่ง ผลให้เกิด พฤติก รรมบริโภค
ข้อ มูล ข่า วสารประเภทนั้น อย่ างสม่ าเสมอจนกลายเป็น กิจ วัต รหรือกิ จ กรรมที่ทาจนเคยชิน ทาให้มนุษ ย์
สูญเสียโอกาสที่จ ะเปิดรับข้อมูล ข่า วสารใหม่ๆที่อาจจะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ดีก ว่า หรือเป็น
ข้อมูล ข่า วสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิต ได้มากกว่า ทาให้มีความรู้และประสบการณ์อยู่แค่ใน
กรอบของข้อมูลข่าวสารแบบเดิมๆ และเกิด ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารที่เปิด รับเป็นประจานั้นว่า
เป็นข้อมูลข่า วสารที่ครอบคลุมและลึก เพียงพอในการรับรู้ทั้งๆ ที่ในความเป็น จริง อาจเป็น เพียงแค่ส่วนหนึ่ง
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ของข้อมูล ทั้งหมด เช่น เวลาดูรายการข่าวทางโทรทัศ น์ ก็จ ะเลือกรับรู้แต่เฉพาะข่าวที่รับประจ า และเชื่อ
ตามที่ข่าวนั้นนาเสนอ ทั้งที่ความจริงรายการข่าวดังกล่าวอาจนาเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น
กระบวนการ Automaticity ยั ง ส่ง ผลให้ม นุษ ย์รู้สึก ว่า ตนเองเป็น ผู้ควบคุม สื่อมวลชนที่น าเสนอ
ข่า วสารนั้น ๆ ด้วยการเป็น ผู้เลือกเปิด สื่อมวลชนเพื่อเปิด รับข้อมูล ที่ส นใจด้วยตนเอง เช่น เลือกเปิด ดูแต่
รายการโทรทัศน์ที่ชอบ หรือเลือกอ่านหนังสือพิมพ์เฉพาะคอลัมน์ที่สนใจและอ่านเป็นประจา แต่ในความเป็น
จริง แล้วสื่อมวลชนต่า งหากที่เป็น ผู้ควบคุมตัวเรา เพราะสื่อมวลชนเป็นผู้เลือกเนื้อหาของข้อมูล ข่า วสารมา
น าเสนอเรา หรือกล่า วอีก นัย หนึ่ง ก็คือ สื่อมวลชนได้ก าหนดตัวเลื อกให้แคบลงจนเหลือเพีย งข้อมูล ไม่ กี่
ประเภทจากข้อมูล ทั้งหมดที่มีอยู่มากมาย หลังจากนั้นสื่ อมวลชนก็ใช้ข้อมูล ข่าวสารที่นาเสนอนั้นมาควบคุม
ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของเราให้เป็นไปตามที่สื่อนั้นๆ ต้องการ
จากการเข้ามาของเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่จ ะเห็นว่า คนในสังคมไทยเกิดการตื่นตัวกับสิ่ง เหล่านีด้ ้วย
เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่มรี ูปแบบพฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่อย่างขาดการวิเคราะห์
แบบมีเหตุผลหรือเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้วยกระบวนการautomaticity นอกจากนีย้ ังพบว่าผู้รับสารขาดทักษะ
ในการใช้และการตีความหมายเนือ้ หาสารอย่างถูก ต้องหรือมีการนาไปใช้ในทางที่ผิด ดังจะเห็นได้จากข่าวใน
หน้าหนัง สือพิมพ์ที่กลุ่มวัยรุ่นที่มีความคึก คะนองได้นาความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ไป
ใช้โดยการถ่ายภาพ หรือถ่า ยคลิปวีดีโอภาพลามกอนาจารลงในสื่อ อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพ ท์มือถือเพื่ อ
เผยแพร่หรือนาลงแผ่นซีดีเพื่อจาหน่าย ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนีเ้ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ต่างๆ ทั่วประเทศแทบจะทุกวัน
เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับเนือ้ หาจากสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ที่ตอบสนอง
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง และสามารถนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดาเนินชีวิตประจาวัน
ผู้รับสารจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้รู้จกั เปิดรับสื่อและเลือกเนือ้ หาสารอย่างชาญ
ฉลาด หรือมีทัก ษะการรู้เท่าทัน สื่อ ซึ่ง หมายถึง ความเข้า ใจในเนื้อหาสาร ได้แก่ ความสามารถในการรับรู้
วิเคราะห์ ตีความเนื้อหาสารที่เปิดรับ และสามารถประเมินเนื้อหาสารเพื่อน าไปกลั่นกรองในการใช้ให้เป็น
ประโยชน์ รวมถึงความสามารถในการผลิตสารเองได้ (พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์. 2546) การเตรียมความพร้อม
ให้ผู้รับสารมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อก็ เพื่อไม่ให้ผู้รับสารตกอยู่ใต้การควบคุมของสื่ออย่างที่เป็นมา โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้รับสารที่เป็น วัยรุ่น เพราะเป็นวัยที่มคี วามไวต่อ การเปิดรับสื่อ ทาให้เนือ้ หาจากสื่อมวลชนที่วัยรุ่น
เปิดรับนั้นสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุน่ ในด้านความคิดและพฤติกรรมได้ง่าย ยิ่งรูปแบบและการนาเสนอ
เนือ้ หาสารผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่มกี ารพัฒนาให้มที ั้งเสียงและภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
หรือมัลติมีเดีย ก็จะยิ่งเป็นที่สนใจของกลุ่มผูร้ ับสารที่เป็นวัยรุ่นมากขึน้ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจาวัน
ของวัยรุ่นให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่นในจังหวัดสกลนคร
2.เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อมวลชนและสือ่ สมัยใหม่ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของวัยรุน่ ใน
จังหวัดสกลนคร

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวัยรุ่ นที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่ง จัด โดย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ใช้การสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่า งแบบอาศัยความน่า จะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่ม แบบง่าย (Simple Random Sampling)
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียน
มัธยมศึก ษาประจ าจัง หวัด สกลนคร ที่มีก ารติด ตั้ง คอมพิ ว เตอร์และสื่อสมัย ใหม่ไว้บ ริก ารนัก เรีย น และ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร รวมทั้งหมด 160 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
2. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ โดยมีแนวคาถามเกี่ยวกับ ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ของ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่
2.1 โครงสร้างของความรู้
2.2 แรงจูงใจในการตัดสินใจหรือจุดยืนส่วนบุคคล
2.3 เครื่องมือในการประมวลข้อมูล
2.4 กระบวนการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล
3. ผลของการใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ที่มตี ่อการด าเนิน ชีวิตประจาวัน ของวัยรุ่น โดยมีแนว
คาถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวันของวัยรุ่น 3 รูปแบบ ได้แก่
3.1 การดาเนินชีวิตประจาวันในครอบครัว
3.2 การดาเนินชีวิตประจาวันในการเรียน
3.3 การดาเนินชีวิตประจาวันในการใช้เวลาว่างและการใช้สื่อมวลชน

การวิเคราะห์ผลข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่า งแล้ว ผู้วจิ ัยได้นาข้อมูล มาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS
for windows วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาคือ เพศชาย
จานวน 49 คน คิด เป็น ร้อยละ 30.6 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 15 – 19 ปี จ านวน 128 คน คิด เป็น ร้อยละ
80.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 20 – 24 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขนึ้ ไป
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามลาดับ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จานวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.0 รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 56 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.0 ตามลาดับ ประเภท
ของสื่อที่เปิดรับเป็นประจ า คือ อินเทอร์เน็ต จานวน 134 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.8 รองลงมา คือ โทรทัศ น์
จานวน 15 คน คิด เป็น ร้อยละ 9.4, นิตยสาร/วารสาร จ านวน 8 คน คิด เป็น ร้อยละ 5.0 และภาพยนตร์
จานวน 3 คน คิด เป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดั บ ประเภทของรายการที่มีก ารเปิด รับ คือ ละครหรือซีรีส์จ าก
ต่างประเทศ จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ รายการข่าว/เล่า ข่าว จานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.6, ละครไทย จานวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.1, สารคดี จานวน 16 คน คิด เป็น ร้อยละ 10.0,
เกมส์โชว์หรือรายการที่มีการแข่งขัน จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1, รายการท่องเที่ยว จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.8, วาไรตีโ้ ชว์ (เช่น ตีสิบ, ที่นี่หมอชิต) จานวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.5 และรายการประเภท
ความรู้ (เช่น รายการสอนภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ เครื่องมือและสถานที่
ในการเปิด รับสื่อคือ โทรศัพ ท์มือถือ/แท็ปแล็ต จานวน 47 คน คิด เป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ โทรทัศ น์
หรือวิทยุส่วนรวมของบ้าน จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6, คอมพิว เตอร์ส่วนตัว จานวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.9, โทรทัศน์หรือวิทยุส่วนตัว จานวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 13.8, สื่อสิ่งพิมพ์ทซี่ อื้ เอง จานวน 20
คน คิด เป็นร้อยละ 12.5และสื่อสิ่ง พิมพ์ในสถานที่ส่วนรวม จ านวน 3 คน คิด เป็น ร้อยละ 1.9 ตามล าดับ
สาเหตุ ในการเปิดรับสื่อคือ ความเคยชิน จานวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ ความบันเทิง
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1, ประโยชน์ในการศึกษา จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9, ตอบสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น จานวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 13.8 และเปิดรับสื่อตามคนรู้จัก/มีคนแนะนา จานวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามลาดับ
2. ทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อมวลชนและสือ่ สมัยใหม่
กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสกลนครมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.48 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 โครงสร้างของความรู้ เป็นความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับตัวสื่อ และถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
ความคิดของผู้รับสาร ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ผลกระทบจากสื่อ เนือ้ หาของสื่อ คุณลักษณะของ
สื่อ โลกแห่งความจริง และตัวตนของผู้รับสาร ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 5 นีท้ างานร่วมกันเป็นระบบ และ จะถูก
นามาพิจ ารณาในการเลือกเนือ้ หาที่จะเปิดรับโดยมีกระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อ นาไปเก็บไว้ในระบบความ
ทรงจา เป็นกระบวนการที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่ต้องใช้การตั้ง ใจและความแม่น ยา โครงสร้างของ
ข้อมูลทาให้ผู้รับสารตระหนักรู้ในกระบวนการประเมินข้อมูลมากขึน้ และสามารถสร้างความหมายจากข้อมูล
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นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของตนได้ วัยรุ่นมีโครงสร้า งของความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับตัวสื่อในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.87
2.2 แรงจูงใจในการตัดสินใจ หรือ จุดยืนส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 2 ส่วนสาคัญได้แก่ เป้าหมาย
และแรงขับ
- เป้าหมาย มีไว้เพื่อให้ผู้รับสารรู้ว่าควรจะเลือกรับและเลือกปฏิเสธข้อมูลใด และยังเป็น
ตัวกาหนดทิศทางในการแสวงหาข้อมูลของผู้รับสารด้วย
- แรงขับ มีไว้ให้ ผู้รับสารเกิด ความพยายามในการสร้า งพฤติ ก รรมการเปิด รับข้อมู ล
ข่าวสารจากสื่อให้ตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
จุด ยืน ส่วนบุคคลในการเปิด รับข้อมูล ข่า วสารนี้ สามารถเกิด ได้ใน 2สภาวะ คือสภาวะ
ตระหนักรู้ และสภาวะขาดการตระหนักรู้
สภาวะตระหนักรู้ เป็น สภาวะที่ผู้รับสารรู้จักระมัดระวัง ในการเปิด รับข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตัดสินใจเลือกรับและปฏิเสธข้อมูลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ เป็นสภาวะที่ทาให้ผู้รับสารมีการรู้เท่าทัน
สื่อนั่นเอง
สภาวะขาดการตระหนัก รู้ เป็น สภาวะที่ผู้รับสารตัด สิน ใจเปิด รับข้อมูล โดยขาดความ
ระมัด ระวัง และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสื่อมวลชนจะกลายเป็นผู้ควบคุมผู้รับสาร และทาให้การ
เปิดรับสารนั้นเข้าสู่กระบวนการ automaticity
วัยรุ่นมีแรงจูง ใจในการตัดสิน ใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.13 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่า ง
เปิด รับสื่อโดยมีเป้า หมายว่า จะเลื อกรับสื่อ ใด และเนื้อหาอะไร รวมทั้ งมี ความพยายามที่จ ะเข้า ถึง สื่อ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
2.3 เครื่องมือในการประมวลข้อมูล ได้แก่ ความสามารถในการเปิดรับสื่อและทักษะการวิเคราะห์
และตีความหมายข้อมูล ความสามารถในการเปิ ดรับสื่ อ (Competencies) คื อ ความสามารถที่ทาให้ ผู้รับสาร
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้ โดยความสามารถนีเ้ ป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อนจนเกิด
เป็ น การกระท าโดยอั ต โนมั ติ เช่ น ความสามารถในการอ่ า น ความสามารถในการใช้ ค อมพิ วเตอร์ ซึ่ ง
ความสามารถเหล่านี้มสี ่วนส าคัญต่อแรงขับในการแสวงหาข้อมูล เช่น บุคคลที่อ่านหนังสือไม่ออก ก็จะไม่มีแรง
ขับในการแสวงหาข้อมูลจากสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ทักษะการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล (Skills) คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ตีความหมายข้อมูลที่ได้จ ากสื่อ ซึ่ง ทักษะนี้จะต้องมีก ารฝึกฝนอย่า งสม่าเสมอจึง จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น
เรื่อย ๆ ได้
วัยรุ่นมีความสามารถในการเปิดรับสื่อและมีทักษะการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.66 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเข้าถึงและใช้สื่อ จนเกิ ดแรง
ขับให้เลือกเปิดรับสื่อนั้น ๆ นอกจากนีย้ ังสามารถวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลจากสื่อที่เปิดรับได้ แต่อาจ
ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ดีมากนัก ยังต้องมีการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล
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2.4 กระบวนการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคัดกรอง
ข้อมูล การตีความหมายข้อมูล และการประกอบสร้างความหมาย ขั้นตอนทั้ง 3 นี้ทางานร่วมกัน อย่า งเป็น
ระบบ กล่า วคือ ในการเปิดรับสารจากสื่อ ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่า จะคัดกรองสารใดเข้ามาและคัด
กรองสารใดทิง้ ไป จากนั้นเมื่อรับสารเข้ามาแล้ว ก็ต้องใช้ ความสามารถในการเปิดรับสื่อ หาสัญลัก ษณ์และ
นิยามของข้อมูลนั้นเพื่อตีความหมายของข้อมูล และสุดท้ายก็คือการประกอบสร้างความหมายของข้อมูลนั้น
ขึน้ มาซึ่งจะต้องใช้ทักษะในกระบวนการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลเข้ามาช่วย กลุ่มวัยรุ่นมีกระบวนการ
วิเคราะห์ แ ละตี ค วามหมายข้ อ มู ล ในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3.33 แสดงให้ เห็ น ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ความสามารถในการคัดกรองข้อมูล ตีความหมายข้อมูล และประกอบสร้างข้อมูลได้ แต่ยังเป็นการวิเคราะห์
และตีความหมายข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของตนเองเป็นส่วนใหญ่
3. ผลของการใช้สื่อมวลชนและสือ่ สมัยใหม่ที่มีต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของวัยรุ่น
ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่มผี ลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมใน
การดาเนินชีวิตประจาวันของวัยรุ่นทั้ง 3 รูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การดาเนินชีวิตประจ าวันในครอบครัว พบว่า การใช้สื่อสมัยใหม่มผี ลต่อการสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว กล่าวคือมีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวผ่าน Social media เช่น Facebook, Instagram
รวมทั้งโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.75 ในขณะเดียวกัน การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อ
สมัยใหม่กท็ าให้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวลดลง ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย 3.13
3.2 การดาเนินชีวติ ประจ าวันในการเรียน พบว่า การใช้สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ส่งผลให้รูปแบบ
ในการค้ น หาข้อมู ล ข่ า วสารของวั ยรุ่ น เปลี่ ย นแปลงไป กล่ า วคื อ การใช้ สื่ อมวลชนและสื่ อสมั ยใหม่ ท าให้
สะดวกสบายในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อช่วยในการศึกษาในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย4.28, มีการน าเอา
สื่อมวลชนและสื่อสมั ยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อช่วยในการศึกษา ในระดับมากคะแนน
เฉลี่ย 3.98 และการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ทาให้เข้าใจเนื้อหาที่อยู่ในบทเรียนมากขึ้น
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.73
3.3 การด าเนิ น ชีวิ ต ประจ าวั นในการใช้เวลาว่ างและการใช้สื่ อมวลชน พบว่า วั ยรุ่ น ได้น าสื่ อ
อินเทอร์เน็ ตมาเป็ นสื่อกลางในการติ ดต่อสื่อสาร ด้ วยการสร้างข้อมูลเกี่ยวกั บตนเองผ่านทางเว็บไซต์ social
media เช่ น Facebook, Instagram กล่ า วคื อ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บเพื่ อ นผ่ า น Social media เช่ น Facebook,
Instagram รวมทั้งโปรแกรมสนทนาออนไลน์ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.26, การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อ
สมัยใหม่ ทาให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้ ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย4.09, กิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่คือ
การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.94 และ มีเพื่อนใหม่ที่รู้จักผ่านทาง Social
media เช่น Facebook, Instagram รวมทั้งโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.72
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ในระดับมาก กล่า วคือ มีความสามารถใน
การเปิดรับสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งการอ่าน การฟัง การรับชม และการใช้คอมพิว เตอร์ โดยเป็น การเปิดรับสื่อ
ในรูปแบบที่เป็นผู้กระทา (active)คือ มีความสามารถตัดสินใจในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่จะเลือกเปิดรับ
ตีความหมายของข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับเข้ามา แล้วสร้างความหมายของข้อมูลข่าวสารนั้นจากระบบความรู้
ที่มีอยู่ในสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสื่อทุกประเภท(Access) ด้วยความตระหนักรู้ในคุณลัก ษณะเฉพาะของแต่
ละสื่อ และตัด สินใจเลือกใช้ประโยชน์จ ากสื่อและเนือ้ หาสารเพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมส่วน
บุคคล (Functional Literacy) โดยเฉพาะอย่า งยิ่งมีการเลือกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ร่วมกับ
หรือทดแทนสื่อมวลชนบางประเภท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ Hara and Shigemori (2003) ที่พบว่า
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาทาหน้าที่แทนสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ อย่าง นิตยสาร/วารสาร หนังสือพิมพ์ และ
โทรทั ศ น์ นอกจากนี้ยัง พบว่า กลุ่มวัย รุ่น มี ก ารสร้า งสรรค์เนื้อหาเพื่อ การสื่อสาร (Create) ผ่า นช่องทาง
เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนเองเป็นส่วนใหญ่
2. การใช้ เทคโนโลยี สื่ อ สมั ย ใหม่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบพฤติ ก รรมในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน ทั้งในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โรงเรียน และกลุ่มเพื่อนฝูง ตลอดจนการใช้เวลาว่า ง
และการใช้สื่อมวลชนกล่าวคือ มีการนาเอาเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่มาใช้ในทุกกิจกรรมการสื่อสารมากขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อกับวิถีชีวิตประจาวันของวัยรุ่นที่ กล่าวว่า สังคมในปัจจุบัน วัยรุ่นกาลัง
ให้ความสาคัญกับข้อมูล ข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ ทาให้ทั้งกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมการพักผ่อน
ของวัยรุ่นมีความจ าเป็น ต้องบริโภคสื่อ (Media Consumption) ทาให้เกิดการใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือหาเลีย้ ง
ชีวิต ประจ าวัน (Instrumentality) การใช้สื่อเนื่องจากเป็น นิสัย (Habitual) การใช้สื่อเพื่อจัด ตารางเวลาของ
ชีวิตประจ าวัน การใช้สื่อเพื่อการบริโภค เช่น ติดตามข่า วอาชญากรรมเพื่อตอบสนองความตื่นเต้น อยากรู้
อยากเห็น เป็นต้น (พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์. 2546)
ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารในชีวิตประจาวันของวัยรุ่นจึงมีแนวโน้มไปสู่การสื่อสารบนพืน้ ที่สาธารณะ
(Public Sphere) ภายใต้บริบทชุมชนเสมือน (Virtual Community) ที่ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา และมีปฏิกิริยา
โต้ตอบระหว่างกันได้ทันที (Interactive) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกาหนด ที่กล่าวว่า
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ทาให้อุปสรรคด้านระยะทางและกาลเวลากลายเป็นเรื่อง
ที่ไร้ความหมาย เพราะไม่อาจปิดกั้นประสบการณ์ของมนุษย์ได้อีกต่อไป จึงทาให้วัยรุ่นมีการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันมากขึน้
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ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัย ครั้ง นี้ ผู้วิจัย รวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม ทาให้ ไม่ส ามารถได้ ข้อมูล ที่เจาะลึ ก
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และตีความเนื้อหาที่เปิดรับ และไม่สามารถนาไปวิเคราะห์ทัก ษะการรู้เท่า ทัน สื่อได้
ลึกซึง้ มากนัก ดัง นั้นผู้ที่จะทาการวิจัย ครั้งต่อไปจึงควรเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
interview) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ละเอียดและตรงกับความจริงมากขึน้ รวมทั้ง ข้อมูลบางส่วนที่แหล่งข้อมูล
ปกปิด ไว้ และควรออกแบบคาถามในการสัมภาษณ์ให้ส ามารถเข้า ถึง ข้อมูล ได้อย่า งละเอียดตลอดจนควร
สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย ความไว้เนือ้ เชื่อใจกับแหล่งข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้
2. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อและรูปแบบการด าเนิน ชีวิตประจาวัน
ของแหล่งข้อมูลควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากขึน้
3. ควรศึก ษาพฤติก รรมการใช้สื่อสมัยใหม่ผ่านโทรศัพท์มอื ถือแบบ smart phone หรือ tablet ที่มี
การใช้งานผ่านโปรแกรม หรือ applications ต่าง ๆ ทีว่ ัยรุ่นมีการใช้งานมากขึน้
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การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้ภาษา VBA ใน
โปรแกรมสาเร็จรูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล
Development of a Program for Evaluating Questionnaire by Using VBA
in Microsoft Excel
ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์1

บทคัดย่อ
งานวิจัย นีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมประมวลผลแบบสอบถาม
โดยการเขีย นชุด คาสั่งภาษา Visual Basic for Application(VBA) ในโปรแกรมประยุกต์ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถรองรับคาถามที่มีคาตอบได้ 3 รูปแบบ (ตอบได้ 1 ตัวเลือก, ตอบได้หลาย
ตัวเลือก และแบบมาตราส่วนประมาณค่า) โดยการใช้คุณสมบัติการสืบทอดของคลาสทาให้โปรแกรมมีความ
ยืด หยุ่น ในการใช้ง านเป็น อย่า งมาก สามารถสร้างฟอร์มส าหรับการกรอกข้อมูล ที่มีรูป แบบใกล้เคีย งกับ
แบบสอบถามต้ น ฉบับ นั่น คื อ มี ความง่า ย และสะดวกในการป้อนข้ อมูล การทดสอบประสิทธิภ าพของ
โปรแกรมพิจารณาใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการลดเวลาการทางานและด้านความถูกต้องของ
ข้อมูลที่วเิ คราะห์ได้ ทดสอบโปรแกรมกับแบบสอบถามของ 2 โครงการคือโครงการอบรมภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่า งชาติและแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ : กรณีศึก ษาการจัด การ
ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาหรับการพิจารณาด้านการ
ลดเวลา จะเปรีย บเทีย บเวลาที่ ใช้ในการวิเคราะห์ แบบสอบถามด้ว ยมื อและเวลาที่ ใช้ในการวิเคราะห์
แบบสอบถามด้วยโปรแกรม ผลการทดสอบแสดงให้เห็น ว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึน้ สามารถลดเวลาในการ
ทางานได้ 0.47 วินาทีต่อ 1 คาถาม (ร้อยละ 23.2 เทียบกับเวลาที่คานวณด้วยมือ) ส าหรับการทดสอบด้า น
ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์ใหม่ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่ง พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งกล่าวได้
ว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ สามารถใช้ทดแทนโปรแกรม SPSS ได้
คาสาคัญ : แบบสอบถาม, การลดเวลา, วิชวลเบสิก

1 คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม

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

บทนา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครมีภารกิจหลัก ที่ต้องปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2)
การวิจัย 3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ 4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจาเป็นจะต้อง
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) นอกจากนีเ้ มื่อมีการดาเนินโครงการฝึกอบรม หรือโครงการ
บริก ารวิชาการ คณะหรือ หน่วยงานที่รับผิ ด ชอบจะต้อ งประเมิน ผลโครงการเหล่ า นั้น หลัง จากเสร็จ สิ้ น
โครงการ เพื่อนาผลการประเมินโครงการที่ไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจหรือคุณภาพของโครงการที่นิยมใช้ได้แก่ แบบสอบถาม
หรือแบบประเมิน ทั้ง นีเ้ พราะแบบสอบถามหรือแบบประเมินมีค่า ใช้จ่า ยน้อย และสามารถควบคุมให้ผู้ตอบ
ตอบคาถามในรูปแบบเดียวกันได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามผู้คนได้ จานวนมากโดยการส่งแบบสอบถามผ่าน
ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (จีรกาญจน์ เต็มพรสิน. 2549) คาถามส่วนมากที่ถูกใช้ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเป็นคาถามแบบปลายปิด การประเมินผลหรือวิเคราะห์ผลแบบสอบถามภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครส่วนใหญ่จะใช้วธิ ีก ารคานวณด้วยเครื่องคิดเลข หรือแผ่น งานของโปรแกรมเอ็กเซล หรือ
โปรแกรมทางสถิติ เช่น โปรแกรม SPSS ซึ่ง เป็น โปรแกรมที่มีฟัง ก์ชั่นในการวิเคราะห์สถิติตั้งแต่เบือ้ งต้นไป
จนถึง สถิติขั้น สูง อย่างไรก็ตามการประเมินผลโครงการในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะใช้เพียงการคานวณด้วย
สถิติเบื้องต้นเท่านั้นได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม
SPSS ในการวิเคราะห์ผล เนื่องจากโปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมประยุกต์ของต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่ อใช้ เองจึงเป็นอี กวิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสมเป็นอย่ างยิ่ง (ธีระศัก ดิ์
ลักษณะวิลาศ. 2546) เช่น การพัฒนาโปรแกรม Delphi 6 ร่วมกับการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ SQL
Server ในการสร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พรรษชล ปันสีทอง. 2545) ต่อมา
เมื่อระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม (จีรกาญจน์ เต็มพรสิน. 2549)
งานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นไปที่การพัฒนาระบบการประมวลผลและแสดงผลของ
แบบสอบถามเป็นหลัก โดยไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการป้อนข้อมูลแบบสอบถามที่ได้มาจากการสารวจ การ
ประมวลผลแบบสอบถามจะต้องเริ่มจากการป้อนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามก่อน ไม่วา่ จะเป็นการคานวณ
ด้วยเครื่องคิดเลข หรือโปรแกรมเอ็กเซล หรือโปรแกรม SPSS ผู้ประมวลผลข้อมูล ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
ป้อนคะแนนให้ตรงตามคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นขั้น ตอนที่ผู้ป้อนข้อมูล จะต้องดู
คาตอบจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและพิจารณาเลือกคะแนนให้ตรงกับที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแล้ว
ป้อนข้อมูลตัวเลขคะแนนลงในแผ่นงานของโปรแกรมเอ็กเซล หรือ SPSS ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เสียเวลามาก

วัตถุประสงค์
งานวิจัย นีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมสาหรับช่วยป้อนข้อมูลการ
ประมวลผลแบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครโดยใช้ภาษา
VBAในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นเครื่องมือ

วิธีดาเนินงานวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงขั้น ตอนหลัก ในการทาวิจัย ซึ่ง ประกอบไปด้วย 4 ขั้น ตอน ได้แก่ (1) การรวบรวม
ตัวอย่า งแบบสอบถามที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร (2) การวิเคราะห์หาลักษณะคาตอบและ
ค่าสถิติที่ใช้ในการประมวลผล (3) การออกแบบโปรแกรม และ (4) การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม
เริ่มต้น
การรวบรวมตัวอย่างแบบสอบถาม

การวิเคราะห์แบบสอบถาม

การทดสอบประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรม

สิน้ สุด
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
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การรวบรวมตัวอย่างแบบสอบถาม
ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเป็ น การเก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า งแบบสอบถามและแบบประเมิ น ที่ ถู ก ใช้ ภ ายใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร ซึ่ง ผู้วิจัย ได้ใช้ตัวอย่า งแบบสอบถามความพึ งพอใจจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์แบบสอบถาม
สาหรับการวิเคราะห์แบบสอบถามจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้านได้แก่ ลัก ษณะคาตอบที่ใช้
ในแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า ลัก ษณะคาตอบที่ใช้ในแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) การเลือกตอบแบบ 1 ตัวเลือก 2) การเลือกตอบแบบหลายตัวเลือก และ 3)
แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ด้ า นสถิ ติ ที่ ใช้ ในการประมวลผลแบบสอบถามพบว่า การประมวลผล
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้สถิติเพียงสองค่าได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการคานวณหา
ค่าสถิติเหล่านีส้ ามารถใช้ฟังก์ชั่นภายในของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการคานวณได้
การออกแบบโปรแกรม
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลแบบสอบถามหรือแบบประเมินได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ โปรแกรมที่
พัฒนาขึน้ จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการสร้า งแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล ของ
แบบสอบถามได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้คอนโทรลฟอร์มใน VBA เพื่อใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานซึง่
ได้แบ่งการออกแบบโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบโปรแกรมสาหรับการสร้างแบบสอบถาม
และการแสดงผลการวิเคราะห์ ในส่วนของโปรแกรมการสร้างแบบสอบถามจะใช้คุณสมบัติของคลาสในการ
สร้างฟอร์มป้อนข้อมูล เพื่อให้ ผู้ใช้สามารถปรับตาแหน่งของคาถามและคาตอบให้ใกล้เคียงกับแบบสอบถาม
ได้มากที่สุด และในส่วนแสดงผลจะใช้ความสามารถภายในแผ่นงานของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเอง
เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อมูลและกราฟแสดงผล
หลักการทางานของโปรแกรม
หลักการทางานของโปรแกรมช่วยป้อนข้อมูล แบบสอบถามสามารถแสดงในรูปของ Flow Chart ดัง
ภาพที่ 2 โดยกระบวนการทางานของโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การสร้า ง
แบบฟอร์มสาหรับป้อนข้อมูล การป้อนข้อมูลแบบสอบถาม และการประมวลผลข้อมูล
กระบวนการสร้า งแบบฟอร์มส าหรับ ป้อนข้อมูล จะเริ่มจากผู้ ใช้ต้องการเพิ่ มหน้า ต่า งการสร้า ง
แบบสอบถามหรือไม่ หากใช่โปรแกรมจะเพิ่มหน้าต่างการสร้า งแบบสอบถามให้กับผู้ใช้ จากนั้นผู้ใช้จ ะเริ่ม
สร้างแบบสอบถามตามแบบสอบถามที่เก็บข้อมูล มา โดยเริ่มจากการสร้ า งคาถามและสร้า งคาตอบตาม
ประเภทของคาตอบที่ต้องการ ซึ่งการสร้า งคาถามและคาตอบนี้ ผู้ใช้จะสามารถเลื่อนต าแหน่งของคาถาม
และคาตอบไปไว้ในตาแหน่งต่าง ๆ ของหน้าต่างแบบสอบถามได้อย่างอิสระ การสร้างคาถามและคาตอบจะ
เป็นกระบวนการทาซ้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงคาถามสุดท้าย
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สาหรับกระบวนการป้อนข้อมูลแบบสอบถาม ผู้ใช้จะต้องคลิก เลือกคาตอบในแต่ละข้อคาถามให้
ตรงกับคาตอบที่ผู้ต อบแบบสอบถามได้ตอบกลับมา เมื่อป้อนข้อมูล คาตอบจนครบทุกข้อแล้ว ผู้ใช้จ ะต้อง
คลิกบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลคาตอบลงในแผ่นงานของไมโครซอฟต์เอ็กเซล หลังจากนั้ นผู้ใช้
จึงเริ่มป้อนข้อมูลคาตอบของแบบสอบถามฉบับถัดไป กระบวนการนีจ้ ะทาซ้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสิน้ สุดการ
ป้อนข้อมูลของแบบสอบถามฉบับสุดท้าย
เมื่อผู้ใช้ปิดหน้าต่างป้อนข้อมูล โปรแกรมที่พัฒนาขึน้ จะเริ่มประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมจะสร้าง
สูตรสาหรับการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับข้อคาถามที่มีคาตอบประเภทต่างๆ
และแสดงผลออกมาในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ
การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม
การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ จะพิจ ารณาประสิทธิภาพของโปรแกรมใน2
ด้านได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการลดเวลาในการประมวลผลข้อมูล จากแบบสอบถาม และด้านความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเบือ้ งต้น
ส าหรับการทดสอบด้า นการลดเวลา จะเปรีย บเทีย บเวลาที่ใช้ในการประมวลผลแบบสอบถาม
ระหว่า งวิธีก ารแบบเดิมและโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้น โดยใช้ผู้ทดสอบคนเดีย วกั นโดยจะเริ่มต้นจับเวลาตั้งแต่
ตอนป้อนข้อมูล จากแบบสอบถามที่เป็น กระดาษลงสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลจนกระทั่ง สิ้นสุด การ
ประมวลผลแบบสอบถาม ซึ่งวิธีการแบบเดิมผู้ทดสอบจะต้องป้อนข้อมูลลงสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
โดยการป้อนด้วยมือ (วิธีปัจ จุบัน ) และสร้า งสูต รเพื่อประมวลผลข้อมูล ส าหรับการทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น จะเริ่มต้น จับเวลาตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มสร้างหน้า ต่า งแบบฟอร์มส าหรับการป้อนข้อมูลจากแบบส ารวจ
ป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่ผู้ใช้สร้างขึน้ จนกระทั่งสิน้ สุดการประมวลผลแบบสอบถาม
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เริ่มต้น

เพิ่มหน้ากระดาษ?

ใช่

ไม่

เพิ่มหน้ากระดาษ

สร้างคาถาม

ไม่
การสร้างฟอร์ม
ป้อนข้อมูล

สร้างคาตอบ

คาถามสุดท้าย?

ใช่
ป้อนข้อมูลแต่ละ
ฉบับ

การป้อนข้อมูล

ไม่
ฉบับสุดท้าย?

ใช่
การประมวลผล
ข้อมูล

วิเคราะห์ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แสดงผลในรูป
ตาราง
และกราฟ
สิน้ สุด

ภาพที่ 2 แผนภูมิขนั้ ตอนการทางานของโปรแกรม
สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามที่ใช้เป็นตัวอย่างในการ
ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ จะถูกนาไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
ใช้โปรแกรม SPSS และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ ไปเปรีย บเทีย บกับผลการวิเคราะห์ ที่ได้จ ากโปรแกรมที่
พัฒนาขึน้
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ผลการวิจัย
โปรแก รมที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ฟ อร์ ม ของ VBA แล ะแผ่นงานของโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็ก เซล ในการสร้างฟอร์มป้อนข้อมูล และหน้าต่างแสดงผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามหรือ
แบบประเมินโครงการอย่างง่าย (วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเท่านั้น)
ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าต่างแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลที่สร้างขึน้ เองโดยผูใ้ ช้งานสาหรับป้อน
ข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้” : กรณีศึกษาการจัดการความรู้การ
ประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยภาพที่ 3 หน้าต่างข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง ประเภทของคาตอบจะเป็นแบบเลือกตอบได้ 1 ตัวเลือก สาหรับหน้า ต่างป้อนข้อมูล
ความพึงพอใจแสดงในภาพที่ 4 ประเภทของคาตอบจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งจะเลือกได้เพียง 1
ตัวเลือกเช่นเดียวกัน
เมื่อสร้า งฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล เสร็จ แล้ว ขั้น ตอนถัด ไปจะเป็น การป้อนข้อมูลคาตอบที่ได้จ าก
แบบสอบถาม โดยผู้ใช้จ ะเลือกคาตอบที่ตรงกับคาตอบในแบบสอบถาม จะเห็น ได้ว่า ในขั้น ตอนการป้อน
ข้อมูล นี้ ผู้ใช้ส ามารถป้อนข้อมูล ได้อย่า งสะดวก เนื่องจากไม่ต้องเสีย เวลาคิด ค่า ตัวเลขของคาตอบจาก
แบบสอบถาม เพียงแค่เลือกคาตอบตามแบบสอบถามเท่านั้น และเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูล จากแบบสอบถามจน
ครบทุกฉบับและปิดหน้าต่างแบบฟอร์มป้อนข้อมูล โปรแกรมที่พัฒนาขึน้ ก็จะทาการประมวลผลข้อมูลโดยหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ให้โดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 3 ฟอร์มสาหรับการป้อนข้อมูลทั่วไป
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ภาพที่ 4 ฟอร์มสาหรับการป้อนข้อมูลแบบสอบถาม

ภาพที่ 5 แผ่นงานไมโครซอฟต์เอ็กเซลที่แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการประมวลผลแบบสอบถาม
แบบสอบถาม

จานวน
ฉบับ คาถาม

โครงการอบรมภาษาฯ

26

14

งานวิจัยการพัฒนาฯ

16

69

วิธีแบบเดิม
เวลาทั้งหมด เวลาต่อคาถาม
13:22
2.20
12:22
2.04
36:13
1.97
35:08
1.91

โปรแกรมที่พัฒนา
เวลาทั้งหมด
เวลาต่อคาถาม
9:10
1.52
9:37
1.59
28:10
1.53
29:01
1.58

ตาราง 1 แสดงเวลาเฉลี่ยของการประมวลผลแบบสอบถามด้วยวิธีแบบเดิมซึ่ง เท่ากับ 2.03 วินาที
ต่อคาถาม ในขณะที่เวลาเฉลี่ยในการประมวลผลด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ ใช้เวลา 1.56 วินาทีต่อคาถาม (ใช้
ฟอร์ม VBA ช่วยในการป้อนข้อมูล) เมื่อนาเวลาเฉลี่ยของทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกัน พบว่า เวลาที่ใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ ลดลงจากเดิม 0.47 วินาทีต่อคาถาม หรือคิด เป็นร้อยละ 23.2
เทียบกับเวลาที่ประมวลผลข้อมูลแบบเดิม
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ และโปรแกรม SPSS
(แบบมาตรส่วนประมาณค่า)
คาถาม
คาถามที่ 1.1
คาถามที่ 1.2
คาถามที่ 1.3
คาถามที่ 1.4
คาถามที่ 2.1
คาถามที่ 2.2
คาถามที่ 2.3
คาถามที่ 3.1
คาถามที่ 3.2
คาถามที่ 3.3
คาถามที่ 4.1
คาถามที่ 4.2

โปรแกรมที่พัฒนา
ค่าเฉลี่ย
S.D.
4.5385
0.76057
4.5769
0.57779
4.8462
0.36795
4.7692
0.42967
4.4231
0.75753
4.6154
0.49614
4.2692
0.66679
4.2692
0.60383
4.5769
0.57779
4.4615
0.76057
4.3462
0.62880
4.4615
0.70602

SPSS
ค่าเฉลี่ย
4.5385
4.5769
4.8462
4.7692
4.4231
4.6154
4.2692
4.2692
4.5769
4.4615
4.3462
4.4615

S.D.
0.76057
0.57779
0.36795
0.42967
0.75753
0.49614
0.66679
0.60383
0.57779
0.76057
0.62880
0.70602

จากข้อ มู ล การวิเคราะห์ ท างสถิ ติที่ แสดงในตาราง 2 พบว่า ค่ า สถิติ เบื้อ งต้ น ที่ วิเคราะห์ ด้ว ย
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และโปรแกรม SPSS มีค่า สอดคล้องตรงกัน เนื่องจากเป็น การคานวณสถิติเบื้องต้น
เท่านั้น และฟังก์ชั่นที่ใช้ในการคานวณก็เป็นฟังก์ชั่นภายในของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเอง
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมที่พั ฒ นาขึ้ น โดยการเปรีย บเทีย บเวลาในการ
ประมวลผลของโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ กับการประมวลผลแบบเดิม พบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถลด
เวลาในการประมวลผลข้อ มูล ลงได้ 0.47 วิน าทีต่อคาถาม 1 ข้อ หรือคิด เป็น ร้อยละ 23.20 จากเวลาที่
ประมวลผลแบบเดิ ม การลดลงของเวลาที่ ใช้ ในการประมวลผลข้ อ มู ล เกิ ด จาก ในการประมวลผล
แบบสอบถามโดยวิธีการเดิม ผู้วเิ คราะห์จะต้องเสียเวลาในการพิจ ารณาว่าคาถามข้อนั้นผู้ตอบตอบตรงกับ
ตัวเลขใดหรือมีค่า คะแนนเท่าใด และจะต้องป้อนข้อมูล ที่ได้ล งในโปรแกรมหรือกระดาษ จากนั้นจึง ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล หากใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์จะต้องเสียเวลาในการสร้างสูตรเพื่อ
ใช้ในการคานวณค่า สถิติที่ต้องการ อีก ทั้ง เมื่อได้ผ ลลัพ ธ์ที่ต้องการแล้ว หากต้องการแผนภูมกิ ็ต้องสร้า ง
แผนภูมอิ ีก ทีหนึ่ง ในขณะที่โปรแกรมที่พัฒนาขึน้ ผู้วิเคราะห์เพีย งแต่คลิก เลือกคาตอบให้ตรงกับที่ผู้ต อบ
แบบสอบถามได้ตอบกลับมา ไม่จาเป็นต้องพิจารณาว่าคาถามข้อนั้นผูต้ อบตอบตรงกับค่าคะแนนเท่าใด และ
เมื่อเสร็จ สิน้ กระบวนการป้อนข้อมูล โปรแกรมจะสร้า งสูต รเพื่อใช้ในการคานวณค่า สถิติเบือ้ งต้นและสร้า ง
แผนภูมิให้ โดยอั ต โนมั ติ ทาให้ เวลาในการประมวลผลข้อมู ล รวดเร็วขึ้น รวมทั้ง ในบางครั้ง ค าตอบของ
แบบสอบถามที่ก าลังป้อนข้อมูล อยู่อาจเหมือนกับคาตอบของแบบสอบถามก่อนหน้า ทาให้ล ดเวลาในการ
คลิกคาตอบได้อีกด้วย
สาหรับด้านความถูก ต้องของข้อมูลทางสถิตินั้น เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรม
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการคานวณอยู่แล้ว จึงทาให้มีฟังก์ชั่นมาตรฐานที่ใช้สาหรับคานวณค่าสถิตเิ บือ้ งต้น
ที่ต้องการ ซึ่งในงานวิจัย นีใ้ ช้เพีย งค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า นั้น ทาให้ ผลลัพ ธ์ที่ได้มคี วาม
สอดคล้องกับโปรแกรม SPSS อย่างไรก็ต ามโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ มีวัต ถุประสงค์เพื่อช่วยลดเวลาในการ
ประมวลผลแบบสอบถามที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
สถิติขั้นสูงจึงยังมิได้ถูกพัฒนาไว้ในโปรแกรมที่สร้างขึน้ นี้

ข้อเสนอแนะ
การจัด เรียงต าแหน่ง ของคาถามและตัวเลือกสามารถกระทาได้ทีล ะ 1 คาถาม หรือ 1 ตัวเลือก
ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้โปรแกรมสามารถย้ายตาแหน่งของคาถามและตัวเลือกของคาถามนั้นๆ ได้พร้อมๆ กัน
และควรเพิ่มความสามารถให้โปรแกรมที่พัฒนาขึน้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวได้ เช่น T-test
และ Z-testซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่มอี ยู่แล้วในไมโครซอฟท์เอ็กเซล นอกจากนี้ควรเพิ่มความสามารถให้เชื่อมโยง
ไปสู่ โปรแกรมประยุ ก ต์ Microsoft Word เพื่ อ สร้า งรายงานการประเมิน ผลแบบสอบถามในโปรแกรม
Microsoft Word โดยอัตโนมัติ
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การพัฒนาความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก
Development of Undergraduate Social Studies Majoring Students’
Confidence in Speaking English Using a Reward as Positive
Reinforcement
สุริยะ ประทุมรัตน์ 1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีส อนแบบให้รางวัลในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการ
สอนแบบให้รางวัล 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษาระหว่า งก่อนและ
หลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบให้รางวัล และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีสอนแบบให้รางวัล
แบบแผนการวิจัยที่ใช้เป็นแบบกึ่ง ทดลอง (Quasi-experimental research) ในลักษณะกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
เรียนและหลังการเรียน (One group pretest – posttest design) กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 จานวน
39 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) วิธีวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของวิธีส อนภาษาอังกฤษแบบให้รางวัล เท่า กับ 88.56/89.44 ซึ่ง สูงกว่า เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนด
2. นักศึกษามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ มีความตั้งใจเรียนและเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ และมีความเชื่อมั่นในการแสดงออกในแต่ละ
สถานการณ์
3. นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธสี อนภาษาอังกฤษแบบให้รางวัลในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนาความมั่นใจ, ภาษาอังกฤษ, สาขาสังคมศึกษา, การเสริมแรงทางบวก
1

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ 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

บทนา
ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสาคัญมาก การจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาต่างมุง่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเขียน การอ่าน
การพูด และการฟังในระดับที่พร้อมจะใช้งานในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่ผู้เรียนจะมีทักษะ
ดังกล่า วได้นั้นเป็นเรื่องที่หนักใจสาหรั บผู้สอนอย่า งยิ่ง เนื่องจากพื้น ฐานการศึกษาของผู้เรียนไม่ได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง มาก่อน นอกจากนีย้ ัง ขาดครูผู้ส อนที่มคี วามรู้และทัก ษะด้านการสอน
ภาษาอั ง กฤษ ขาดสื่ อการสอนที่ ทัน สมั ย ขาดเทคนิค การสอนที่จู ง ใจ ด้ า นตั วผู้ เรี ย นมัก จะเห็ น ว่ า วิช า
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก มีโอกาสนามาใช้ในชีวิตประจาวันในสังคมไทยน้อย ขาดโอกาสฝึกภาคปฏิบัตินอก
ห้องเรีย นทั้ง ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมทั้ง ขาดโอกาสพบปะกับชาวต่า งชาติอัน เป็น การเรียนด้วย
ประสบการณ์จริง ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนน้อย ผลที่ตามมาคือไม่ก ล้า แสดงออก ไม่มั่นใจใน
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ตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า สิ่งเหล่านี้ นับเป็นปัญหาที่ท้าทายผู้สอนอย่างยิ่งใน
การคิดค้นหาวิธีการสอนที่จูงใจผูเ้ รียนให้มีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และคิดเป็น ทา
เป็น
จากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษและการสังเกตของผู้ศึกษา ได้พบว่า คุณภาพการเรียน
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนอย่างยิ่ง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนควรเริ่มที่การพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจึงค่อยพัฒนาไปสู่ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผู้ ศึกษาได้
คิดค้นเทคนิคการสอนแบบเสริมแรงทางบวก หรือ เทคนิคการสอนแบบให้รางวัล (Rewards Method) เพื่อจูงใจ
ผู้เรียน และน ามาใช้พัฒนาความมั่นใจของผู้เรียน การเสริมแรงคือการทาให้บุคคลมีความกระตือรือร้น เป็น
แรงกระตุ้นให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึน้ ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เป็น
ตัวเสริมแรงด้วยคุณสมบัติของมันเองในการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพหรือมีผลต่อผู้ได้รับ โดยตรง
เช่น อาหาร ความเย็น เป็นต้น 2. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เป็นตัวเสริมแรงที่ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติ
ของการเป็นตัวเสริมแรง โดยการนาไปสัมพันธ์กับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เช่น เงิน รางวัล คาชมเชย เป็นต้น การ
เสริมแรงสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการให้ตัวเสริมแรง
ทาให้บุ คคลพอใจ และ การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็น การน าสิ่ง ที่บุค คลไม่ชอบหรือไม่
พอใจออกไปซึ่งจะทาให้บุคคลเกิดความพอใจ
นักวิชาการจ านวนมากศึกษาทฤษฏี การจูงใจ (Motivation Theory) เพื่อน ามาประยุก ต์ใช้ในองค์การ
ต่างๆ รวมถึงวงการการศึกษา ทฤษฎีการจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ
(Content Theories of Motivation) ท ฤ ษ ฎี ก ระ บ วน ก าร (Process Theories) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร เส ริ ม แ ร ง
(Reinforcement Theory) (สุพานี สฤษฎร์วานิช. 2549; Daft, and Marcic. 2007)
แนวความคิด ของทฤษฎีเนื้อหาของการจูง ใจ (Content Theories of Motivation) อธิบายถึง ความ
ต้องการภายในของบุคคลซึง่ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม นอกจากนีย้ ังเน้นที่ลักษณะของสิ่งจูงใจ และการค้นหา
วิธกี ารจูงใจโดยกระตุ้นความต้องการของบุคคล
ในส่ วนของทฤษฎี ก ระบวนการ (Process Theories) จะเน้น ไปที่ ก ระบวนการด้ า นความคิด ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่อการตัดสิน ใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติข องบุคคล เช่น ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity
theory) หรือทฤษฎีความเท่าเทียมกัน Adams ได้อธิบายทฤษฎีนี้วา่ บุคคลจะเปรียบเทียบปัจจัยนาเข้า (input)
ของตน เช่น ประสบการณ์ ความสามารถ ความพยายาม ความรู้ และผลที่ต นได้รับจากองค์กร (outcome)
เช่น การยกย่อง รางวัล การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน และตอบแทนสิ่งอื่น ๆ กับบุคคลอื่นว่า มีความเสมอภาค เท่า
เทียมกัน หรือเป็นธรรมหรือไม่ อันจะนามาสู่แรงจูงใจในการทางานให้สาเร็จ
สาหรับทฤษฎีการเสริมแรง Burrhus F. Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้สร้างทฤษฎีการเสริมแรง
(Reinforcement Theory) หรือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทา โดยกล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลพวง
เนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผลกรรมซึ่งเป็นตัวเสริมแรง (reinforcer) หรือรางวัลทีจ่ ะทา
ให้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นกระทามีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัล
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ภายนอก (Extrinsic rewards) เป็ น รางวั ล ที่ น อกเหนื อ จากการท างาน เช่ น รางวั ล หรื อค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ
(Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003 : 118) เป็นผลลัพธ์ของการทางานซึ่งมีคุณค่าเชิงบวกที่ให้กับบุคคลใน
การท างานและรางวั ล ภายใน (Intrinsic rewards) เป็ น รางวัล ซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของงาน ประกอบด้ วย ความ
รับผิดชอบ ความพยายาม หรือเป็นผลลัพธ์ของการทางานที่มีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคลได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์
ของการทางาน เช่น ความรู้สึกเป็นสุขจากการปฏิบัติงานที่ท้าทายให้สาเร็จ จากทฤษฎีดังกล่าวสามารถนามา
อธิบายแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ผู้สอนต้องจูงใจผู้เรียนด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน
การเรียนอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้เรียนตลอดจนความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน
นัก วิจัย หลายท่านได้รวบรวมแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความพึง พอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ว่า ความพึงพอใจจะทาให้ผู้เรียนทางานหรือ ทากิจ กรรมที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนจึง ต้องคานึงถึง ความพึงพอใจในการเรียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน การ
ทาให้ผู้เรีย นเกิด ความพึง พอใจในการเรีย นจึง เป็น ปั จ จัย ที่ส าคัญ ที่ทาให้ ผู้เรีย นเกิด การเรีย นรู้ได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ อรทัย บุญช่วย (2544) และ ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 49) ได้ส รุปความหมายของความพึง
พอใจว่าหมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลในเชิงบวกที่มีต่อการทางานหรือการปฏิบัติกิจกรรม
ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียน จึงหมายถึง ความรู้สึก พอใจ ชอบใจ ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอน และต้องการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสาเร็จ ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือด้านเนือ้ หา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
เทคนิคการสอนแบบให้รางวัล (Rewards Method) เป็น การเสริมแรงเชิงบวกที่ส ามารถน ามาใช้
พัฒนาความมั่นใจของผู้เรียนอย่างได้ผลดียิ่ง ผู้ส อนจะให้รางวัลแก่ผู้เรียนที่มีผลงานการนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยผู้ส อนจะจาลองสถานการณ์ให้เหมือนชีวิตประจาวันมากที่สุด เช่น การซือ้ ของ การถาม
การบอกทิศทาง การแนะนาตัวเอง เป็นต้น ซึ่งจะสร้างโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงให้กับ
ผู้เรียนนอกห้องเรียนอย่า งต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้เกิด ความมั่นใจในตนเอง ดังนั้นผู้ส อนจึงต้องนาเนือ้ หาที่เป็น
จริงและสถานการณ์การเรียนรู้ที่สมจริงมาให้ผู้เรียนได้ฝกึ ใช้ภาษา เช่น การทักทายผู้สอนหรือการสนทนากับ
ผู้ส อนเมื่อพบกัน ในสถานที่ต่า ง ๆ ตามบทเรียนที่เรียนมาในชั้น เรีย น การถามหรือการบอกทิศ ทาง การ
แนะน าตั ว เอง เป็ น ต้น เมื่ อ ผู้ เรีย นสามารถพู ด ได้ ถูก ต้ อ งทั้ง ค าศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ และเหมาะสมกั บ
สถานการณ์จ ะได้รับรางวัลเป็นเงินดอลลาร์ (จาลอง) จากนั้นผู้เรียนจะนาเงินดอลลาร์นไี้ ปแลกเป็น คะแนน
จากผู้สอน ผู้เรียนจะเพิ่มการสนทนาภาษาอังกฤษให้มากขึน้ เพื่อสะสมเงินดอลลาร์สาหรับแลกเป็นคะแนน
ลัก ษณะเด่นของวิธีก ารสอนแบบให้รางวัล ประกอบด้วย ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ในชั้น เรี ย นและนอกชั้น เรี ย น เน้ น การใช้ ทัก ษะด้ า นการฟั ง และการพู ด โต้ ต อบเป็ น
ภาษาอังกฤษกับผู้สอน เป็นการสอนตัวต่อตัว ผู้สอนสามารถชีแ้ นะหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ รียนได้ง่ายทา
ให้ผู้เรียนไม่อายเพื่อน ผู้สอนสร้า งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่ผู้เรียนจะเข้ามาสนทนาด้วย ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในตัวเองมากขึน้ ผู้เรียนมีความภูมใิ จในความสามารถของตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะนอกจาก
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จะได้คะแนนเป็นรางวัลแล้ว ยังได้รับคาชมจากผู้สอนสาหรับการวัดผล ใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม และมีการให้
คะแนนแบบเปิดเผย
ด้วยเหตุต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ศึกษาจึง นาแนวคิดเสริมแรงเชิง บวก (Positive Reinforcement) ของ B.F.
Skinner มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบให้รางวัลเพือ่ เสริมสร้างความมั่นใจใน
การพูดภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีส อนแบบให้รางวัล ในการสอนวิชาภาษาอัง กฤษให้กับนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เรียน
ด้วยวิธีสอนแบบให้รางวัล
3. เพื่อเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ ในการเรีย นวิชาภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบให้รางวัล
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบให้รางวัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

สอนแบบให้รางวัล
(Rewards Method)

ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบให้รางวัล
2. ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบให้รางวัล
ของนักศึกษา

ขั้นตอนในการดาเนินการ
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับดังต่อไปนี้
1. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2. กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. กลุ่มตัวอย่า งเรียนภาษาอังกฤษและทากิจกรรมในห้องเรียน โดยเก็บคะแนนจากการแลกเงิน
ดอลลาร์จาลองในระหว่างเรียน
4. กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรียน
5. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัล
6. ผู้วจิ ัยตรวจสอบและนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธกี ารทางสถิติ
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นัก ศึก ษามหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ที่เรียนวิชาภาษาอัง กฤษ ปีก ารศึก ษา
2556 จานวน 850 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 จานวน 39 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

เครื่องมือในการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบให้รางวัล
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบให้รางวัล
3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยวิธสี อนแบบให้รางวัล

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ส ถิติ ดัง นี้ ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบที (t- test)

ผลการวิจัย
การทดลองวิธสี อนแบบให้รางวัลในวิชาภาษาอังกฤษ สรุปผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการสอนแบบให้รางวัล สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนดขึน้ โดยเปรียบเทียบคะแนนการ
ทดสอบระหว่างเรียน / คะแนนการทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 88.56 / 89.44
2. นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรง มีโอกาสปฏิบัติจ ริง ทาให้นักศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มีความรู้สึกว่า ตนเองประสบความสาเร็ จ และมีความมั่นใจใน
การพูดภาษาอังกฤษมากขึน้
3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธสี อนแบบให้รางวัลสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่า กับ 13.22 และคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนเท่า กับ
22.17
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบให้รางวัลในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผู้ศกึ ษามีประเด็นการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบให้รางวัล สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น (80/80)
โดยคะแนนการทดสอบระหว่างเรียนด้วยการสอนแบบให้รางวัล / คะแนนการทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน เท่ากับ 88.56 / 89.44 แสดงว่าการสอนแบบให้รางวัลมีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะนาไปใช้
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ในการเรีย นการสอนทั้ ง ระหว่า งเรี ย น การสอนเสริม หรือ ทากิ จ กรรมนอกห้ องเรีย นซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวสาหรับ
นัก ศึก ษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า ชุด การเรียนการสอนภาษาอัง กฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.66/88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลการศึก ษาพบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรง มีโอกาสปฏิบัติจริง
ทาให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมใิ จในความสามารถของตนเอง มีความรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จ เกิด
ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึน้ มีความกระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ผลการวิจัยข้อ
นีส้ อดคล้องกับทฤษฏีการเสริมแรงบวก (สุพานี สฤษฎร์วานิช. 2549 ; Daft and Marcic. 2007) แสดงให้เห็น
ว่าการสอนแบบให้รางวัลมีประสิทธิภาพทั้งยังพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษาได้
3. ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยการสอนแบบให้รางวัล
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่า การสอนแบบให้รางวัลได้สร้า งความเชื่อมั่น
ให้นัก ศึก ษา เพราะได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสใช้ภาษาอย่างอิส ระ ไม่เกิดความกลัวหรือความวิต ก
กังวลที่จ ะพูด มีความเชื่อมั่นในตนเองในการถ่า ยทอดความรู้สึกนึก คิด ออกมาเป็น คาพูดได้ จึงส่ง ผลให้ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ โสภิดา ลิม้ วัฒนาพันธ์ (2538) ซึ่งพบว่านักศึกษา
กลุ่มที่ใช้เทคนิคการควบคุมตนเองและกลุม่ ที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกด้วยเบีย้ อรรถกร มีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ในระยะทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะเส้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึก ษาพบว่า นั ก ศึก ษามีค วามพึ ง พอใจต่ อการสอนแบบให้รางวัล ในระดับมากที่สุ ด
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ที่เป็นเช่นนีเ้ ป็นเพราะการให้รางวัลช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่
จะร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ในที่สุด และมีความพยายามที่จ ะสะสม
รางวัลให้มากขึน้ ซึง่ ตรงกับคากล่าวของ ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 52) ที่ว่าในการดาเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนนั้น ความพึง พอใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนทางานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังสอดคล้องกับ
แนวคิด ของ B.F. Skinner และแครนซุส ด์ (Kranzusch) ที่ว่า ผลการปฏิบัติง านที่ดีจ ะน าไปสู่ผ ลตอบแทนที่
เหมาะสมซึ่ง อาจเป็น ได้ ทั้ง ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic
Rewards)

ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบให้รางวัล ผู้ศึก ษามีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในบางประเด็น และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1. ควรมีการปฐมนิเทศผู้เรียนเกี่ยวกับจุดมุง่ หมาย เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและขั้นตอนการ
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เรียนรู้ก่อนการปฏิบัติจริง โดยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางในการ
เรียน และวางแผนวิธีการเรียนของตนเองให้เข้ากับแนวการสอน
2. ผู้สอนควรกระตุ้นและให้กาลังใจเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมทากิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ และไม่ควรวิพ ากษ์วิจารณ์ผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจ กรรม ควรปล่อยให้ผู้เรียนได้ทาด้วยตนเอง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
3. ผู้สอนควรเริ่มต้นสอนบทเรียนที่ง่ายก่อน เพื่อทาให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและไม่รู้สกึ วิตกกังวลใน
เนือ้ หา ทั้งนีจ้ ะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขนึ้ และมีความมั่นใจยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิธีสอนแบบให้รางวัล กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น นักศึก ษาสาขาภาษาไทย หรือ สาขา
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2. ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยวิธีส อนแบบให้รางวัล ในนัก ศึกษาที่มีความสามารถ
ต่างกัน เช่น นักศึกษาที่มีความสามารถ 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. Firstly, 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
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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.
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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.
Pump

heater

Cold
Fan
1

hot
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 ElectroHydraulic Servo System (EHSS) using Fuzzy Logic Controller (FLC) based on LabVIEW, etc.
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การประเมินฝนจากเรดาร์ในพื้นที่ลุ่มน้าที่ไม่มีสถานีวัด
Radar rainfall estimation in ungauged catchment
ทนงศักดิ์ เพ็งเพชร 1
อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 2
สหลาภ หอมวุฒิพงศ์ 3
สุดารัตน์ คาปลิว 4

บทคัดย่อ
ปริมาณน้าฝนมีความสาคัญต่อการจัดการทรัพยากรน้าในพืน้ ที่ลุ่มน้าทั้งในภาวะน้าหลากและภาวะ
แห้งแล้ง หากทราบปริมาณน้าฝนที่ใกล้เคียงกับความเป็น จริงและทัน เวลา จะช่วยในการตัด สินใจในการ
บริหารจัด การน้าและสามารถบรรเทาอุทกภัย ได้ในระดับหนึ่ง เรดาร์ตรวจอากาศเป็น เครื่องมือตรวจวัด
ข้อมูลระยะไกลที่ครอบคลุมพืน้ ที่เป็นบริเวณกว้างและให้รายละเอียดข้อมูลเชิงพืน้ ที่คอ่ นข้างสูง ด้วยข้อเด่นนี้
จึงได้มีการประยุก ต์ใช้ในการตรวจวัด ปริมาณน้าในบรรยากาศและน ามาประเมิน เป็น ปริมาณน้าฝนโดยใช้
สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์และความเข้มฝนในพื้นที่ที่ขาดแคลนสถานีวัดน้าฝน
งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการประเมินปริมาณน้าฝนและความแม่นยาในการประเมินปริมาณ
น้ าฝนที่ ได้ จ ากภาพเรดาร์ ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าห้ ว ยสามหมอ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไม่ มี ส ถานี วั ด น้ าฝน ข้อ มู ล ที่ ใ ช้
ประกอบด้วย เหตุ การณ์ฝน ภาพเรดาร์และปริมาณน้าฝนจากสถานีวัด น้าฝนที่ติดตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้น ที่
ศึก ษา ภาพเรดาร์ที่ได้รวบรวมจากสถานี เรดาร์พิมาย อาเภอพิมาย จัง หวัด นครราชสีมา โดยคัด เลือ ก
เหตุการณ์ฝนตกหนักในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 จานวน 4 เหตุการณ์มาใช้ในการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินฝนจากภาพเรดาร์โดยการประมวลผลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทาให้
เห็นการกระจายตัวของฝนในพืน้ ที่ลุ่มน้าสอดคล้องกับการกระจายตัวของฝนจากโครงข่ายสถานีวัดน้าฝน
ความสัมพันธ์ของค่าการสะท้อนของเรดาร์และสภาพอุตุอุทกวิทยาในพืน้ ที่ ทศี่ ึกษาคือ Z=240.66 R 0.72 ให้คา่
ความสัมพันธ์ในการปรับเทียบ(R2) เท่ากับ 0.95 และเมื่อนาความสัมพันธ์ Z-R ทดสอบกับเหตุการณ์ฝน ให้
ความแม่นยาคิดเป็นร้อยละ 77.85
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์ Z-R, การประเมินปริมาณน้าฝนจากเรดาร์, สถานีเรดาร์พิมาย,
ลุ่มน้าห้วยสามหมอ

1

นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย 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 rainfall 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

บทนา
ปริ มาณน้ าฝนเป็ น ข้ อมู ล อุตุ อุท กวิท ยาที่มี ค วามส าคั ญ กั บงานหลายกิจ กรรม อาทิ งานด้ า น
เกษตรกรรม และการด าเนิน กิจกรรมในการวางแผนด้า นการบริหารจัด การทรัพ ยากรน้าในพื้น ที่ลุ่มน้า
โดยเฉพาะการเตือนภัย น้าหลากและน้าท่วมให้ทัน เวลา ซึ่งต้องอาศัย ข้อมูล ปริมาณน้าฝนที่ใกล้เคีย งกับ
ปริม าณฝนที่ต กจริง ในพื้น ที่ และเวลามากกว่าข้อมูล น้าฝนเฉพาะจุด ใดจุด หนึ่ง (Seed et al. 1996) การ
ตรวจวัดปริมาณน้าฝนในปัจจุบันเป็นการตรวจวัด ข้อมูล น้าฝนที่ประเมินได้จ ากถัง วัดน้าฝนซึ่ง เป็นข้อมูลเชิง
จุด (local point data) ซึ่งยังมีข้อจากัดในการติดตั้งของเครื่องวัดน้าฝน อาทิ บริเวณภูเขา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้า
และค่อนข้างมีฝนตกชุก ทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของปริมาณน้าฝนที่ตกจริงในบริเวณพืน้ ที่ นอกจากนี้
โครงข่ายของสถานีวัดน้าฝนที่ติดตั้ง แล้วมีการกระจายตัวไม่ครอบคลุมพืน้ ที่ ดังนั้น หากทราบข้อมูลปริมาณ
และการกระจายของฝนเชิงพื้นที่แบบทันเวลาจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการคาดการณ์ปริมาณน้าฝน จึง
เป็นสิ่งที่ควรคานึงและให้ความสาคัญค่อนข้างสูง ในปัจจุบันได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้หลักการรับรู้ระยะไกลใน
การศึก ษาเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในงานด้านนี้ เนื่องจากให้ข้อมูล
และรายละเอียดของฝนได้ครอบคลุมพืน้ ที่เป็นบริเวณกว้างภายใต้รัศมีของเรดาร์ สามารถทาการตรวจวัดได้
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อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลแบบทันเวลา (Real Time) ซึ่งเป็นการขจัดข้อจากัดหรือข้อด้อยของสถานีวัดน้าฝน
ภาคพื้น ดิน ด้วยคุณสมบั ติเด่นเช่นนี้ทาให้เรดาร์เป็นเครื่องมืออี กอย่างหนึ่ งที่ ถูกน ามาประยุกต์ ใช้ในการวั ด
ปริ มาณความเข้ มของฝน อาทิ งานวิจั ย ของ Joss and Walvogel (1990) ; Collier (1996) ; Krajewski and Smith
(2002) ในประเทศไทย ได้นาเรดาร์ตรวจอากาศมาใช้ทานายปริมาณน้าฝนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้
ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ดอนเมือง ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 พบว่า การใช้ข้อมูลฝนที่ได้
จากการตรวจวัดจากเรดาร์ย้อนหลังจากปัจจุบัน 120 นาที จะให้ค่าปริมาณฝนจากเรดาร์ใกล้เคียงกับฝนจาก
สถานีวัดฝนภาคพื้ นดินมากที่สุด ได้ประยุกต์ใช้เรดาร์ตรวจอากาศ สถานีเรดาร์ฝนหลวงและการบิ นเกษตร
อาเภอพิ มาย จังหวั ดนครราชสีมา ประเมิ นปริ มาณน้าฝนในลุ่ มน้าชี โดยใช้ภาพเรดาร์แบบ CAPPI (Constant
Altitude Plan Position Indicator) กับปริมาณฝนจากสถานีวัดน้าฝนอัตโนมัติ และอุณหภูมิยอดเมฆจากภาพถ่าย
ดาวเทียม GMS-5 รายชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ.2543-2544 วิธีการที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การ
ตรวจสอบข้อมูล ฝนเรดาร์โดยวิธี Simple scaling และ Quality control การสร้างความสั มพั น ธ์ระหว่างค่ าการ
สะท้อนของเรดาร์กับความเข้มของฝน (Z-R relation) การเปรียบเทียบปริมาณฝนจากเรดาร์ อุณหภูมิยอดเมฆ
และสถานี วั ด น้ าฝน เชิ ง เวลาและพื้ น ที่ (Temporal and spatial rainfall) การสร้ า ง radar-intensity coincident
frequency และการประยุกต์ฝนเรดาร์รายชั่วโมงในแบบจาลองอุทกวิทยา Vflo TM และ HEC-HMS ผลการศึกษา
พบว่ า ค่าการสะท้ อนของเรดาร์ กับความเข้มฝน (Z-R relation) คื อ Z=294 R1.33 ปริมาณฝนสะสมจากเรดาร์
(Cumulative radar rainfall) มี ค่ าต่ ากว่ า (Under estimated) ปริมาณฝนสะสมจากสถานี วัด น้ าฝนอั ต โนมั ติ มี
แนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน ความแม่นยาของฝนเรดาร์ในการทานายฝนตก มีค่าร้อยละ 70-80 ปริมาณฝนจากเรดาร์
มีความสัมพันธ์ในระดับนัยสาคัญที่ 0.95 กับปริมาณฝนจากสถานีวัดน้าฝนที่เวลาเหลื่อมกัน (Time lag) ประมาณ
2-3 ชั่วโมง และปริมาณฝนจากเรดาร์ให้ค่าชลภาพ (Hydrograph) ใกล้เคียงกับชลภาพที่ได้จากการตรวจวัดใน
สนามและสอดคล้ องกับชลภาพที่ ประเมินจากฝนที่ได้จากสถานีวัด น้าฝน Punpim and Nutchanart (2008) ได้
ประยุกต์ใช้เรดาร์ตรวจอากาศ สถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาค่าที่เหมาะสมของสมการ Z-R สาหรับ
ลุ่มน้าปิงตอนบน โดยใช้ข้อมูลฝนรายวันจานวน 55 สถานี พบว่าค่าการสะท้อนกับความเข้มฝนที่เหมาะสมสาหรับ
เรดาร์สถานีอมก๋อย คือ Z=74 R1.6 และการประเมินฝนครั้งนีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลน าเข้าของแบบจ าลองน้าฝนน้าท่าสาหรับการทานายน้าท่วมในลุ่มน้าปิงตอนบนได้
จากการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า การประยุกต์ใช้เรดาร์ในการประเมินปริมาณน้าฝนส่วนใหญ่ เป็น
การประเมินค่าการสะท้อนของเรดาร์กับความเข้มของฝนในพืน้ ที่ลุ่มน้าที่มีส ถานีตรวจวัด และข้อมูล ฝนใน
อดีตที่มีการตรวจวัดไว้ แต่ยังไม่มีการประเมินปริมาณฝนแบบทัน เวลา (Real time) งานวิจัยนี้ จึงได้นาเสนอ
วิธีประเมินปริมาณฝนโดยเรดาร์ตรวจอากาศและสอบเทียบกับข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝนภาคพืน้ ดินที่อยู่ใน
รัศมีข องเรดาร์ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์เฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์กับปริมาณ
ความเข้มของฝนเฉลี่ย (Z–R Relationship) ในบริเวณลุ่มน้าห้วยสามหมอ ลุ่มน้าสาขาย่อยของลุ่มน้าชี ซึ่งเป็น
พืน้ ที่ลุ่มน้าที่ไม่มสี ถานีตรวจวัดน้าฝนตั้งอยู่
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศกึ ษา
เหตุผ ลที่คัดเลือกพื้น ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอเป็น พื้น ที่ศึก ษา เนื่องจากต้องการเปรีย บเทียบการ
ตรวจวัด ปริมาณน้าฝนจากเรดาร์ในพื้นที่ที่ไม่มสี ถานีตรวจวัดปริมาณน้าฝนและตาแหน่งพื้นที่ที่มีสถานีวัด
น้าฝน กอปรกับลุ่มน้าห้วยสามหมอเป็นพืน้ ที่ตอนบนของลุ่มน้าชี พืน้ ที่ต้นน้าของลาน้าห้วยสามหมอเป็นภูเขา
สูงและมักเกิดอุทกภัยซ้าซากแต่ไม่มสี ถานีวัดน้าฝนติดตั้งในลุ่มน้า อย่างไรก็ดี พืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมออยู่ใน
รัศมีการตรวจวัดของเรดาร์พิมาย 240 กิโลเมตร (Radar umbrella) ดังนั้นการประเมินฝนด้วยเรดาร์ จึงเป็น
ข้อมู ล ในการเตือนภัย น้าหลาก ซึ่ง คาดว่า น่า จะเป็น ประโยชน์ส าหรับชุมชน การศึก ษานี้มีเป้า หมายเพื่ อ
ประเมินความแม่นยาของการตรวจวัดปริมาณน้าฝนด้วยเรดาร์ พืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอ ซึ่งเป็นลุ่มน้าสาขา
ย่อยตอนบนของลุ่มน้าชีและอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครอบคลุมพืน้ ที่ 2 จังหวัดคือ อาเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น อาเภอคอนสวรรค์ อาเภอแก้งคร้อ และอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีขนาดพืน้ ที่รับ
น้า 774 ตารางกิโลเมตร หรือ 455,625 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 1.47 ของลุ่มน้าชี ลัก ษณะภูมิประเทศของลุ่มน้า
ห้วยสามหมอ ด้า นทิศ เหนื อติด กับลุ่มน้าเชิญ ด้านทิศ ใต้และทิศ ตะวัน ตกติด กับลุ่มน้าชีส่วนที่ 2 ด้า นทิศ
ตะวันออกติดกับลุ่มน้าชีส่วนที่ 3 ลัก ษณะลุ่มน้าเป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระดับความสูงต่าของพื้นที่ลุ่มน้าอยู่
ในช่วง 100-800 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง และลาดต่าไปในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปบรรจบลาน้า
ชี ลักษณะข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝน
เฉลี่ย 1,110 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณฝนสูงสุดมักเกิดในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 27.1 องศา
เซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนร้อยละ 69 ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายปี 149 ล้านลูกบาศก์เมตร พืน้ ที่
ศึกษาและสถานีวัดน้าฝนข้างเคียง 6 สถานี แสดงไว้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอและสถานีวัดฝนบริเวณข้างเคียง
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2. วิธีการศึกษา ในการศึกษาวิจัย มีขนั้ ตอนและวิธีการดังนี้
1) คัดเลือกเหตุการณ์ฝนที่ตกในพืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอ จากเหตุการณ์ฝนที่ตกในลุ่มน้าชี ระหว่าง
พ.ศ. 2543-2550
2) รวบรวมข้อมูลภาพเรดาร์ จากสถานีเรดาร์ ของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ในช่วง พ.ศ. 2543-2550 และรวบรวมข้อมูลปริมาณน้าฝนจากสถานีวัดฝนที่ติดตั้งอยู่ใน
ลุ่มน้าชี จากสานักฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงเวลาที่สอดคล้อง
กัน
3) ตรวจสอบข้อมูลและคัดแยกชนิดของฝน โดยแบ่งเป็นฝนเบา ฝนปานกลาง และฝนหนัก และมี
ความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลของภาพเรดาร์และข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝน คัดเลือกเหตุการณ์ฝนที่มีข้อมูล
สมบูรณ์ที่สุด จ านวน 4 เหตุการณ์ คือ 1) เหตุ การณ์ ฝนตกวันที่ 14 มิถุ นายน 2547 2) เหตุการณ์ฝนตกวัน ที่
22 กรกฎาคม 2547 3) เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 4) เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 31 กรกฎาคม 2547
และวันที่ 20 สิงหาคม 2547
4) แปลงภาพเรดาร์ เนื่องจากภาพเรดาร์ที่ได้จากสถานีเรดาร์ข องส านักฝนหลวงและการบิน
เกษตร อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .gif (Graphic interchange format) ซึ่งเป็น
ไฟล์ที่ถูก บีบอัดให้เล็ก ลงเป็น ภาพซึ่ง ใช้สีจ ากัด การน าไปใช้กับระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์จ ะมี
ความคลาดเคลื่อนสูง ในการวิจัยนีจ้ ึงได้ใช้โปรแกรมการจัดการรูปภาพแปลงชนิดของไฟล์ข้อมูลภาพเรดาร์
เป็น นามสกุล .tif (Tagged image file format) ซึ่ ง เป็ น ไฟล์ที่ มีความยืด หยุ่น และคุณ ภาพสูง สุ ด สามารถ
แสดงผลความละเอีย ดของภาพได้ทุก ระดับตั้งแต่ภาพขาวด าไปจนถึง ภาพสี ซึ่งสามารถนาไปใช้กับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึน้
5) ในการศึกษานีไ้ ด้ตั้ง สมมุติฐานในการกาหนดจุดต าแหน่งสถานีวัดน้าฝนเทีย มโดยการแบ่ง
ตารางกริด ให้สอดคล้องกับตาแหน่งจุดบรรจบของลาน้าสาขากับลุ่มน้าห้วยสามหมอ กาหนดจุด ในพืน้ ที่ลุ่ม
น้าห้ วยสามหมอ จ านวน 16 จุด เพื่อเป็น สถานี วัด น้าฝนเทีย มวัด ค่า ปริมาณฝนจากสถานีวัด ฝนบริเวณ
ข้า งเคีย ง และวัดค่าพลังงานการสะท้อนของเรดาร์ โดยลงตาแหน่งพิกัดละติจู ด และลองจิจูด แล้วสร้า ง
Shape file และบันทึก เป็นภาพชนิด JEPEG ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 2 และ
ข้อมูลปริมาณน้าฝนสะสม 16 สถานี แสดงในตาราง 1
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ภาพที่ 2 พืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอและตาแหน่งสถานีวัดน้าฝนเทียม
ตาราง 1 ปริมาณฝนสะสมที่สถานีวัดน้าฝนเทียมสาหรับเหตุการณ์ฝนตกในพืน้ ที่ลุ่มน้าสามหมอ ณ วันที่
14 มิถุนายน 2547, 22 กรกฎาคม 2547 และ 27 กรกฎาคม 2547
ตาแหน่งจุด
วัดปริมาณ
น้าฝน

พิกัด

ปริมาณฝนรวม (มม.)

ละติจูด
(UTM)

ลองติจูด
(UTM)

เหตุการณ์ฝน
14 มิ.ย. 47

เหตุการณ์ฝน
22 ก.ค. 47

เหตุการณ์ฝน
27 ก.ค. 47

P1

839193.00

1790743.00

31.640

28.842

16.656

P2

846617.00

1793569.00

33.640

27.312

29.417

P3

855260.00

1793458.00

46.530

33.371

36.699

P4

837254.00

1786644.00

59.640

29.503

12.098

P5

846119.00

1786422.00

31.640

28.031

17.263

P6

854983.00

1788195.00

51.640

57.060

27.932

P7

835569.00

1781701.00

11.640

26.773

12.037

P8

839304.00

1780217.00

11.640

28.672

15.944
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
พิกัด

ปริมาณฝนรวม (มม.)
เหตุการณ์ฝน เหตุการณ์ฝน เหตุการณ์ฝน
14 มิ.ย. 47 22 ก.ค. 47
27 ก.ค. 47

ตาแหน่งจุด
วัดปริมาณ
น้าฝน

ละติจูด
(UTM)

ลองติจูด
(UTM)

P9

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 วิเคราะห์ข้อมูลความเข้มของฝนเชิงพืน้ ที่ในพื้นที่ลุ่มน้าสามหมอจาก
การประเมินค่าพลังงานการสะท้อนของเรดาร์ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ (Image processing) ในการ
แปลงภาพเรดาร์ให้ อยู่ในรูปของตัวเลข Digital และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณฝนที่ได้จากโครงข่าย
สถานีวัดน้าฝน (Rain gauge network)
7) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์กับปริมาณน้าฝนที่ได้จากการประมาณ
ค่า (interpolation) จากเส้นชั้ นความสูงปริมาณน้ าฝนจากสถานีใกล้ เคี ยง ณ เวลาเดีย วกัน (Z-R Relationship)
และการวิเคราะห์แบบเหลื่อมเวลา (Time lag) ณ ตาแหน่งพิกัดเดียวกัน
8) เปรียบเทียบการกระจายตัวของฝนเชิง พืน้ ที่ในพื้นที่ลุ่มน้าระหว่า งฝนที่ได้จ ากค่าการสะท้อน
ของเรดาร์กับปริมาณน้าฝนที่ได้จากการประมาณค่าเส้นชั้นความสูงปริมาณน้าฝนจากสถานีใกล้เคียง

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1) จากการเปรีย บเทียบฝนเชิงพื้น ที่จ ากค่า การสะท้อนของเรดาร์และเส้น ชั้นน้าฝนจากสถานีวัด
น้าฝนข้างเคียง พบว่า ทั้ง 3 เหตุก ารณ์แสดงการกระจายฝนเชิง พืน้ ที่สอดคล้องกัน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 80 ของพื้น ที่ลุ่มน้า อีก ประมาณร้อยละ 20 ของพื้น ที่ให้ปริมาณแตกต่างกัน เนื่องจากเรดาร์จ ะ
ตรวจจับปริมาณน้าในบรรยากาศและจะสะท้อนในรูปของกลุ่มฝน ขณะที่ส ถานีวัดน้าฝนวัด ความลึกของ
ปริมาณน้าฝนที่ตกเท่า นั้น จากการสัง เกตพบว่า กรณีฝ นตกหนัก ภาพการกระจายตัวของกลุ่มฝนทั้ง 2
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แหล่ง ให้ผ ลสอดคล้องกัน กรณีฝ นตกเบา ปริ มาณฝนจากเครื่องวัด น้าฝนจะไม่ปรากฏกลุ่ มฝน ดังการ
เปรียบเทียบการกระจายตัวของฝนในภาพที่ 3-5

(ก) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จากสถานีวัดน้าฝนข้างเคียง

(ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จากค่าการสะท้อนของ
เรดาร์

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหว่างการประเมินจากสถานีวดั ข้างเคียง และค่า
การสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุการณ์ฝนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ช่วงเวลา 18:12:0123:42:15 น.

(ก) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จากสถานีวัดน้าฝนข้างเคียง

(ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จ ากค่าการสะท้อนของ
เรดาร์

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหว่างการประเมินจากสถานีวัดข้างเคียง และค่า
การสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุก ารณ์ฝ นวัน ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ช่วงเวลา 00:03:5705:48:35 น.
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(ก) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จากสถานีวัดน้าฝนข้างเคียง

(ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จากค่าการสะท้อนของ
เรดาร์

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหว่างการประเมินจากสถานีวัดข้างเคียง และ
ค่าการสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุการณ์ฝนวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ช่วงเวลา
01:48:34-10:42:01 น.
2) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า สะท้อนของเรดาร์ (Z) และปริมาณน้าฝน (R) ณ พิกัด
เดียวกัน ใน เวลาเดียวกัน และแบบเหลื่อมเวลา พบว่า ความสัมพันธ์ Z-R เฉลี่ยที่ได้จาก 3 เหตุการณ์ คือ
Z=240.66 R 0.72 ให้คา่ ความสัมพันธ์ในการปรับเทียบ(R2) เท่ากับ 0.95
3) เมื่อนาความสัมพันธ์ Z-R เฉลี่ยทดสอบกับเหตุการณ์ฝนวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และ วันที่20
สิงหาคม 2547 ให้ความแม่นยาเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.85 ดังแสดงในภาพที่ 6

(ก) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จากสถานีวัดน้าฝนข้างเคียง

(ข) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่จากค่าการสะท้อนของเรดาร์

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของปริมาณฝนระหว่างการประเมินจากสถานีวดั
ข้างเคียง และ ค่าการสะท้อนของเรดาร์ ของเหตุการณ์ฝนทดสอบวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2547 ช่วงเวลา 01:48:34-10:42:01 น.
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4) จากการวิเคราะห์แบบเหลื่อมเวลาพบว่า กลุ่มฝนที่ปรากฏในภาพเรดาร์มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับปริมาณฝนที่ตกจริงในพืน้ ที่ ที่ 2 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง 52 นาที) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Siriluk and
Thomas (2005) ที่นาเรดาร์ตรวจอากาศมาใช้ทานายปริมาณน้าฝนในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลจาก
สถานีเรดาร์ดอนเมือง ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2547 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2547 ซึ่งพบว่า การใช้ข้อมูลฝน
ที่ได้จ ากการตรวจวัดจากเรดาร์ย้อนหลังจากปัจจุบัน 120 นาที จะให้ค่าปริมาณฝนจากเรดาร์ใกล้เคียงกับ
ปริมาณฝนที่วัดจากสถานีวัดฝนภาคพืน้ ดินมากที่สุด

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1) จากการวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์กับปริมาณความเข้มของฝน
เฉลี่ยรายชั่วโมง ในบริเวณพืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอ พบว่าค่า การสะท้อนของเรดาร์ที่เลือกใช้มีคา่ อยู่ระหว่า ง
16.0-37.42 DBz ให้สมการความสัมพันธ์ Z=240.66 R0.723 ลักษณะฝนของเหตุการณ์ที่นามาใช้ในการศึกษา
เป็นฝนแบบ Tropic convective rainfall โดยให้คา่ สัมประสิทธิ์ a เท่ากับ 240.66 และค่าสัมประสิทธิ์ b เท่ากับ
0.723 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึก ษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เฉลี่ย
(R2) เท่ากับ 0.950
2) จากการปรับเทียบความสัมพันธ์ของฝนที่ประเมิน ได้จ ากเรดาร์จะกลายมาเป็น ฝนที่ตกจริงใน
พืน้ ที่ เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง 52 นาที) ช่วงเวลานีส้ ามารถที่จะนาไปคาดคะเนปริมาณฝนตกจริง
ในพืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอหรือบริเวณลุ่มน้าชีตอนบนได้ หากทราบช่วงเวลาและค่าการสะท้อนของเรดาร์
3) ผลจากการนาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์กับความเข้มของฝนเฉลี่ยไป
ประยุกต์ใช้ในการคาดคะเนปริมาณฝนสาหรับเหตุการณ์ฝนที่เลือกพบว่ามีความแม่นยาในเชิงปริมาณคิดเป็น
ร้อยละ 77.85 (R2=0.779) หมายความว่าอีกร้อยละ 22.15 ขึน้ อยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นามาศึกษาในครั้งนี้
และช่วงเวลาที่ฝนตกจริงค่อนข้างใกล้เคียง 2 ชั่วโมง เมื่อทราบช่วงเวลาค่าการสะท้อนของเรดาร์
4) ปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่ที่ประเมินจากภาพเรดาร์มีแนวโน้มไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับ
ปริมาณฝนเชิง พื้น ที่ที่ได้จากสถานีวัด น้าฝนส าหรับฝนหนัก และฝนปานกลาง ในส่วนของปริมาณฝนตก
เล็ก น้อย ให้ค่า ปริมาณฝนเชิงพื้น ที่ค่อนข้า งแตกต่างกัน ถึงแม้วา่ มีฝ นตกเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเรดาร์ยัง
สามารถตรวจวัดกลุ่มฝนได้ ขณะที่สถานีวัดน้าฝนอาจจะไม่สามารถตรวจวัดปริมาณน้าฝนได้เลย เนื่องจาก
ฝนอาจตกไม่ตรงตาแหน่งของสถานีวัดน้าฝน และอาจมีอิทธิพลของลมเข้ามาเกี่ยวข้อง
5) ปริมาณฝนสะสมทั้ง 4 เหตุการณ์ พบว่า ที่ระยะเวลาการตกของฝนต่ากว่า 1 ½ ชั่วโมง ให้ปริมาณ
ฝนสะสมจากเรดาร์ และสถานี วัดน้ าฝนใกล้เคี ยงกั น แต่เมื่อระยะเวลาการตกของฝนนานกว่า 1 ½ ชั่ วโมง
ปริมาณน้าฝนสะสมจากสถานีวัดน้าฝนมีค่าสูงกว่าปริมาณน้าฝนสะสมจากเรดาร์ มีเพียง 1 เหตุการณ์ฝน วันที่
27 กรกฎาคม 2547 ที่ ให้ค่ าปริ มาณฝนสะสมสอดคล้ องกั น ทั้ งนี้อาจจะเนื่ องมาจากเหตุ การณ์ ฝนวันที่ 27
กรกฎาคม 2547 เป็นเหตุการณ์ฝนตกหนักและกระจายครอบคลุมพืน้ ที่ลุ่มน้าห้วยสามหมอ
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การประเมินฝนเรดาร์มีความถูกต้องยิง่ ขึน้ มีข้อแนะนาดังต่อไปนี้
1) การคาดคะเนปริม าณฝนด้ วยเรดาร์ส าหรับ พื้น ที่ที่ ไม่มี ส ถานี วัด ฝนภาคพื้น ดิ น ควรติด ตั้ ง
เครื่องมือตรวจวัด ปริมาณฝนภาคพืน้ ดินในพื้นที่ศึกษา หรือรวบรวมข้อมูลที่มสี ถิติก ารตรวจวัดน้าฝนเป็น
ระยะเวลาค่อนข้างยาว ครอบคลุมหลาย ๆ เหตุการณ์ของการเกิดฝน เพื่อให้การสอบเทียบความสัมพันธ์ ZR มีความถูกต้องมากยิ่งขึน้
2) หากนาค่าพารามิเตอร์จากงานวิจัยนีไ้ ปใช้ในพืน้ ที่อื่น ควรปรับเทียบค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
กับลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะของฝนในแต่ละพืน้ ที่
3) ควรมีการศึกษาการใช้คา่ การสะท้อนของเรดาร์จากโครงข่ายเรดาร์ตรวจอากาศหลายสถานี ที่
อยู่ภายใต้รัศมีการตรวจวัดครอบคลุมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจวัดปริมาณฝนด้วยเรดาร์
ในแต่ละสถานี
4) เทคนิคการหาปริมาณฝนเฉลี่ยเชิงพืน้ ที่ ควรมีก ารตรวจสอบวิธีที่เหมาะสมในพื้นที่นั้น ๆเพื่อเป็น
ตัวแทนในการประเมินปริมาณน้าฝนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
5) ควรมีการศึกษาเทคนิคการกรองข้อมูลค่าการสะท้อนของเรดาร์ก่อนนาข้อมูลไปปรับเทียบ เพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนในการประเมินปริมาณฝนที่ตกจริงในพืน้ ที่
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การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการ
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. นิเวศน์ ธรรมะ 1
ลลิตา ชูบัวทอง 2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาปัจ จัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริก ารด้า นสินเชื่อของธนาคาร
กรุง ไทย สาขาพั ทยากลาง ที่ส นใจซื้อทรัพ ย์สิน รอการขายของลูก ค้า 2) ศึก ษาปัจ จัย ทางการตลาดที่ มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อทรัพ ย์สินรอการขายของลูก ค้า ธนาคารกรุง ไทย สาขาพัทยากลาง และ 3) ศึก ษา
ความสัมพัน ธ์ระหว่า งปัจ จัย ด้านการรับรู้ก ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการตัด สิน ใจซื้อ
ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31–40 ปี การศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี มี รายได้ 30,001-40,000 บาท จ านวนคนในครอบครัว 1-2 คน สถานภาพสมรส อาชี พ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความประสงค์การขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขายเพื่อประกอบธุรกิจ ใช้ระยะเวลาใน
การกู้ 21–30 ปี ราคาทรัพ ย์สิน รอการขาย 1,000,001–1,500,000 บาท ราคาขายเป็น เหตุจู ง ใจในการ
ส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใน
ระดับค่อนข้างมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอ
การขายของลูก ค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางไม่แตกต่างกัน ปัจ จัย ทางการตลาดในด้า นราคามี

1

อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้จัดการยุคใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
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ความสัมพัน ธ์กับการตัด สินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางและการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการ
ขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, การตัดสินใจ,
ธนาคารกรุงไทย

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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บทนา
ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการประกอบอาชีพหรือเพื่ออยู่อาศัย ซึ่ง
ปัจจุบันผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปให้ความสาคัญกับการสร้างรากฐานที่อยู่อาศัยบนพืน้ ที่ของตนเอง และทาธุรกิจ
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิด ผลก าไรในอนาคตแต่จะต้องใช้เงินลงทุน เพื่อซื้อพื้นที่เป็น จานวนมาก แต่ยังมี ผู้บริโภค
จานวนไม่น้อยที่เข้ามาใช้บริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่สถาบัน
การเงินยื่น ข้อเสนอให้ ความต้องการสินเชื่อส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อทรัพ ย์สิน รอการขายมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มมากขึน้ แต่ตัวทรัพ ย์สิน กลับมีปริมาณที่ลดน้อยลงในแต่ล ะปีตั้ง แต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554
เนื่องจากทรัพย์สินรอการขายมีการหลุดจานองน้อยลง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามาแข่งขันในด้านสินเชื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้ ทาให้ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มีความสาคัญต่อภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และยัง มี
บทบาทในการขยายเศรษฐกิจ ให้มเี งินทุน หมุน เวีย นในประเทศอย่างคล่องตัวซึ่งเศรษฐกิจ ในช่วงนี้นับได้ว่า
กาลังฟื้นตัว
จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินรอการขายในสถาบันการเงินต่าง ๆ เริ่มมีการแข่งขันสูงและทรัพย์สินต่าง ๆ นั้น
ล้วนมีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินรอการขายมีหลาย
ประเภท ได้แก่ ที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด นอกจากนีธ้ นาคารกรุงไทยยังมี
ทรัพ ย์สิน รอการขายที่มี มูล ค่าแตกต่างกั นซึ่ งจะขึ้นอยู่กับการบริหารของส านั กงานเขตศรีราชา และมีการ
กระจายไปยั งสาขาต่ า ง ๆ โดยให้ ส าขาเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ มู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ นรอการขายของธนาคารกรุง ไทย
สานักงานเขตศรีราชา อยู่ในเขตศรีราชาทั้งหมด มีมูลค่าทรัพย์สินรอการขายคงเหลือทั้งหมดดังนี้ มากกว่า 5 ปี
มีจ านวนแปลง 114 แปลง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 192,770,262.86 บาท น้อยกว่า 5 ปี มีจ านวนแปลง 91 แปลง
เป็ นจ านวนเงิ นทั้ งสิ้น 38,599,122 บาท และมากกว่า 10 ปี มีจ านวนแปลง 6 แปลง เป็นจ านวนเงินทั้ ง สิ้ น
58,429,698.50 บาท ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขนึ้ ผู้บริโภคมีความ
สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีให้เลือกหลายขนาดและ
ยังสามารถน าไปประกอบธุรกิจต่าง ๆ ได้ ที่ดินเปล่าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางเป็นผู้รับผิดชอบ ต้อง
ดาเนินการเร่งขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในครอบครองเนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ 1. ระยะเวลาการถือ
ครองอสังหาริมทรัพย์ 2. ปัญหาการถูกแย่งสิทธิ์ครอบครองและการถูกครอบครองปรปักษ์ 3. ปัญหาการเสื่อม
ค่าของทรัพย์สิน 4. ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัย
ทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้อทรัพ ย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพั ทยากลางเพื่อ 1) ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ที่สนใจซือ้ ทรัพย์สินรอการ
ขายของลู กค้ า 2) ศึก ษาถึ งปัจจัย ทางการตลาดที่มี อิทธิพ ลต่ อการเลือกซื้อทรัพ ย์สิน รอการขายของลู กค้ า
ธนาคารกรุงไทย สาขาพั ทยากลาง และ 3) ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างปั จจัยด้ านการรับรู้ก ารสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการและการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
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วิธีการศึกษา
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย
ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีตัวแปรคือ
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จานวนคนที่อยู่
ในครอบครัว สถานภาพ ความประสงค์ขอใช้บริการทรัพย์สินรอการขาย ระยะเวลาในการกู้ ราคาทรัพย์สิน
รอการขายที่สามารถตัดสินใจซือ้ ได้ และเหตุจูงใจในการส่งเสริมการขาย
2. ปัจจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้านส่งเสริมการตลาด
3. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย Personal selling การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร และการตลาดทางตรง
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
จากการคานวณ จานวนประชากรลูก ค้าสินเชื่อที่สนใจทรัพ ย์สินรอการขายประเภทที่ดินเปล่าของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง มี 1,312 คน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 307 ตัวอย่าง
เครื่อ งมื อ ในการวิ จั ย การทดสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา ผู้ วิจั ย ได้ อ อกแบบและสร้ า ง
แบบสอบถามโดยน าเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ทดสอบค่ า ความสอดคล้ องของ
แบบสอบถาม (IOC) จากนั้นจึงปรับแก้แบบสอบถาม นาไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 50
คน เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูต รหาค่า สัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) เท่า กับ 0.829 ถือว่า มี
ความเชื่อมั่นสูง
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ การทดสอบที (t-test) การทดสอบเอฟ (F-test)
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ส าเร็จการศึก ษาระดับปริญญาตรี มีรายได้
30,001-40,000 บาท มีจานวนคนที่อยู่ในครอบครัว 1 – 2 คน สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีความประสงค์ขอใช้บริก ารทรัพย์สินรอการขายเพื่อประกอบธุรกิจ ระยะเวลาในการกู้ 21 – 30 ปี ราคา
ทรัพ ย์สิน รอการขายที่ส ามารถตั ด สิน ใจซื้อได้ คือ ราคา 1,000,001 – 1,500,000 บาท เหตุจูง ใจในการ
ส่งเสริมการขาย คือ ราคาขาย
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ปัจจัยทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง
1. ด้า นผลิต ภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่า งตัด สิน ใจซื้อ โดยพิจ ารณาจากสภาพแวดล้อมของชุมชน
โดยรอบทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทยสาขาพัทยากลาง ในระดับค่อนข้างมาก
2. ด้า นราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่า งตัด สิน ใจซื้อจากราคาที่ต่ากว่า การซื้อทรัพ ย์สิน ปกติในระดับ
ค่อนข้างมาก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้ เพราะธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยา
กลาง มีระบบการจัดการประมูลที่ดิน NPL ในระดับค่อนข้างมาก
4. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้ เพราะธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
มีการรายงานบทวิเคราะห์แนะนาการลงทุนในระดับค่อนข้างมาก
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุ่มตัวอย่าง
1. การโฆษณา พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วารสาร มีผ ล
กับกลุ่มตัวอย่างในระดับค่อนข้างมาก
2. การส่งเสริมการขาย พบว่า ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง มีของแถมหรือสิทธิพิเศษในการ
คุ้มครองประกันภัยมอบให้ในระดับค่อนข้างมาก
3. Personal selling พบว่า พนักงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขายในระดับค่อนข้างมาก
4. การประชาสัมพัน ธ์และการเผยแพร่ข่า วสาร พบว่า ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางมีก าร
ออกบูธในห้างสรรพสินค้าและงานสัมมนาต่างๆในระดับค่อนข้างมาก
5. การตลาดทางตรง พบว่า กลุ่ มตัวอย่า งรับรู้ข้อ มูล ข่า วสารผ่า นทางเว็บ ไซด์ข องศูน ย์ข้อมู ล
อสังหาริมทรัพย์ www.reic.or.th ในระดับค่อนข้างมาก
การตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
กลุ่มตัวอย่างตัดสิน ใจซือ้ ทรัพ ย์สิน รอการขายของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางแล้ว ก็จ ะ
แนะนาญาติ เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จักให้ซอื้ ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางและคิด
ว่าจะซือ้ ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ในระดับค่อนข้างมาก
ผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจ จัย ส่วนบุคคลที่แตกต่า งกันมีผลต่อการตัดสิน ใจซื้อทรัพ ย์สิน รอการ
ขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางแตกต่า งกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย ส่วน
บุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จานวนคนที่อยู่ในครอบครัว สถานภาพ
ความประสงค์ขอใช้บริก ารทรัพ ย์สิน รอการขาย ระยะเวลาในการกู้ ราคาทรัพ ย์สินรอการขายที่สามารถ
ตัดสินใจซือ้ ได้ และเหตุจูงใจในการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพ ย์สินรอการ
ขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปัจ จัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัด สินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการ
ขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในใน
ด้า นราคามีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยา
กลาง แต่ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพั ทยากลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถทานายการตัดสินใจใช้บริการได้ร้อยละ 1.7 แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ
รอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
ตัวพยากรณ์
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
ค่าคงที่ = 3.881

b
-0.029
0.233
-0.048
0.010
SE = 0.559

SE
0.092
0.104
0.096
0.096

Beta
-0.021
0.143
-0.032
0.007
R = 0.017

t
-0.315
2.244*
-0.494
0.109
R2 = 0.017

p
0.753
0.026
0.622
0.913
Adjusted R2= 0.004

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สมมติฐานที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอ
การขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง แต่ก ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการ
โฆษณา การส่ ง เสริม การขาย Personal selling และการประชาสั มพั น ธ์และการเผยแพร่ข่า วสา ร ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง อย่างมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ ง สามารถท านายการตั ด สิ น ใจซื้ อ ทรัพ ย์ สิ น รอการขายของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ได้ร้อยละ 3.2 แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจซือ้
ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
ตัวพยากรณ์
1. การโฆษณา
2. การส่งเสริมการขาย
3. Personal selling
4. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ขา่ วสาร
5. การตลาดทางตรง
ค่าคงที่ = 4.206

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

b
-0.039
0.103
-0.106
-0.049
0.188
SE = 0.527

SE
0.095
0.103
0.107
0.092
0.067

Beta
-0.030
0.083
-0.076
0-.031
0.175
R = 0.032

t
-0.407
1.006
-0.991
-0.530
2.806**
R2 = 0.032

p
0.684
0.315
0.322
0.596
0.005
Adjusted R2= 0.016
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การอภิปรายผล
ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ส่วนตัวต่ อเดือน จ านวนคนที่อยู่ ในครอบครัว สถานภาพ ความประสงค์ ขอใช้บริก ารทรั พย์ สิน รอการขาย
ระยะเวลาในการกู้ ราคาทรัพย์สินรอการขายที่สามารถตัดสินใจซื้อได้ และเหตุจูงใจในการส่งเสริมการขาย ที่
แตกต่างกั นมี ผลต่อการตัด สิน ใจซื้อทรัพ ย์สิ นรอการขายของลู กค้ าธนาคารกรุงไทย สาขาพั ทยากลางไม่
แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิ จัยของไพรัตน์ มีเดชา (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยในการกาหนดพฤติกรรม
การตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อทรั พ ย์ สิ นรอการขาย กรณี ศึ ก ษาทรั พ ย์สิ น รอการขายของ บมจ. ธนาคารกรุง ไทย
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมีความแตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดย
ผู้ซอื้ จะเลือกปัจจัยที่สอดคล้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ วงจรชีวิต และปัจจัยส่วนบุคคล
2. ปั จ จั ย ทางการตลาดมี ค วามสั มพั นธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น รอการขายของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุ งไทย สาขาพั ทยากลาง ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดในด้ านราคามี
ความสัมพั นธ์ กับการตั ดสินใจซื้อทรัพย์สิน รอการขายของลูก ค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพั ทยากลาง แต่ ด้าน
ผลิตภั ณฑ์ ด้านช่องทางการจัด จ าหน่าย และด้านส่ งเสริมการตลาดไม่ มีความสัมพั นธ์ กั บการตัด สินใจซื้ อ
ทรัพ ย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ซึ่งสอดคล้องกับวรเดช พรเบญจภักด์กุ ล
(2552) ศึก ษาเรื่องปัจจัย ที่มีอิทธิพ ลต่อการตัด สินใจซื้อทรัพ ย์สิน รอการขายประเภทอสัง หาริมทรัพ ย์ที่อยู่
อาศัย บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการศึกษา พบว่า ปัจ จัย ด้า นส่วนประสมการตลาดมีผ ลต่อการตัด สินใจซือ้ ที่ อยู่อาศัยของประชาชนใน
กรุง เทพมหานครและปริมณฑล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับด้านราคาในระดับมากเป็น อัน ดับที่
หนึ่ง
3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการในด้ า นการโฆษณา การส่ ง เสริมการขาย Personal selling และการประชาสัม พัน ธ์แ ละการ
เผยแพร่ข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขา
พัท ยากลาง แต่ ก ารตลาดทางตรงมี ความสั มพั น ธ์ กั บการตั ด สิ น ใจซื้ อทรัพ ย์สิน รอการขายของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุง ไทย สาขาพัทยากลาง ซึ่ง ไม่ ส อดคล้องกั บงานวิจั ย ของฉั ต รชัย ฉัต รมงคลเจริญ (2546 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อการพฤติกรรมการซือ้ สบู่เหลว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า การโฆษณาและการตลาดทางตรงไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ สบู่เหลวในภาพรวม ขณะที่การขายโดยพนักงานมีความสัมพันธ์กับจานวนที่ซอื้ ต่อครั้ง
และจ านวนครั้ง ที่ซื้อต่อเดือน ส่วนการส่ง เสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติก รรมการซื้อสบู่เหลวด้า น
จานวนขวดที่ซอื้ ต่อครั้ง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
จากการวิจัยเรื่อง การศึก ษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซื้อ
ทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดในด้านราคา ถ้า
ราคาของทรัพย์สินรอการขายต่ากว่าการซือ้ ทรัพย์สินปกติ และอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ต่ากว่าธนาคารอื่น ลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธนาคารก็จะตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
ในครั้งต่อไป
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการในด้านการตลาดทางตรง ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซค์ของศูนย์ข้อมูล
อสัง หาริมทรัพ ย์ www.reic.or.th และผ่านทาง www.facebook.com/krungthaibank?fref=ts เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ดังกล่าวทาให้ลูกค้ามีการรับรู้ และส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สินรอการขาย
ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลางด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ใน
การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพเพือ่ เจาะลึกถึงกลยุทธ์ทางการตลาด และการรับรู้คุณค่าของ
สินค้าและคุณภาพของสินค้า โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ซอื้ ที่ดิน และลูกค้าสินเชื่อที่สนใจทรัพย์สนิ รอการขายของ
ธนาคารกรุงไทยเพื่อทราบถึงแนวโน้มในการพัฒนาและการกาหนดทิศทางของ กลยุทธ์ทางการตลาด และ
การรับรู้เกี่ยวกับที่ดินเปล่าของธนาคารกรุงไทย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู้ ซื้ อที่ ดิ น เพื่ อ
สนับสนุนแนวคิดปัจจัยทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มผี ลต่อการตัด สินใจซื้อ
ทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง ซึ่งจะทาให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึน้ และ
สามารถนาผลการศึกษาไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
3. ควรมีก ารศึก ษาเปรียบเทียบพฤติก รรมการใช้บริก ารกับการตัด สินใจซื้อทรัพ ย์สินรอการขาย
ของธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง เพื่อนาผลการศึกษาไปพัฒนาและวางแผนการดาเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ
การขายทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารกรุงไทย ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการ
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การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอน
โดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ 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
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์ 1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ คี วามมุง่ หมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ภ าษาไทยของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 4 ที่ มีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่ า ดัช นี
ประสิ ท ธิผ ลของชุด สื่ อ ประสมเรื่ องการอ่ า นจั บใจความ กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทยของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุด สื่อประสมก่อนเรีย นและหลัง เรีย น 4) เปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและการคิด วิเคราะห์ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 5) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนระหว่างการสอนโดยใช้
ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม
กลุ่มตั วอย่า งที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
ชุมชนวังทอง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สุ่มนักเรียน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จ านวน 2 ห้อง เป็น กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 20 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) ชุดสื่อประสมจานวน 6 แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบ SQ4R จานวน 6 แผน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ 4) แบบวัดการคิดวิเคราะห์
ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ5) แบบวัด ทักษะการอ่า นจับใจความ ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ านวน 20 ข้อ และ 6) แบบสอบถามความพึง พอใจต่ อการเรีย นโดยชุด สื่อประสมเป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย Hotelling T2 Dependent Samples, The Wilcoxon Signed Ranks Test,
The Mann-Whitney U Test และ t-test Independent Samples
1

การศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและสื่อ สารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม เรื่องการอ่า นจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 82.25/80.83
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึก ษาปีที่ 4 มีค่า เท่า กับ 0.5542 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมมีค วามก้าวหน้าในการ
เรียนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 55.42
3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นัก เรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด วิเคราะห์ ก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นักเรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสม และการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมมีก ารคิดวิเคราะห์
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีทัก ษะการอ่า น
จับใจความสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. นัก เรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมมีความพึง พอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่า เฉลี่ยเท่า กับ
4.57
คาสาคัญ : ชุดสื่อประสม, การสอนแบบ SQ4R, ผลการเรียนรู,้ ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม,
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

117
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

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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บทนา
สังคมโลกในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ความรู้ เป็นหลัก มนุษย์ต้องด าเนิน
ชีวิตท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมากมาย การเข้าถึงข้ อมูลสามารถทาได้ง่าย และรวดเร็วถึงแม้แหล่งข้อมูลจะอยู่
ไกลกันคนละซีกโลกก็ตาม การรับรู้เรื่องราวต่างๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาจากทั้งการอ่าน การฟัง และการพู ด
ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มที ักษะทางด้านการอ่าน คือ อ่านได้คล่อง จับประเด็นได้ มีทักษะที่ดีในการอ่านจะ
น าไปสู่กระบวนการคิ ดทั้งในมิติ ของการคิ ดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ หรือคิด อย่างมีวิจ ารณญาณ มีเหตุผ ล
ประกอบจนสามารถนาไปเขียน หรือเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการเชิง
ตรรกะ (ส านั กวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2554 : 1) ภาษาไทยถือได้ว่าเป็นภาษาที่ส าคัญที่ สุดส าหรับ
นักเรียนในทุกระดับชั้น นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนภาษาไทยและฝึกฝนให้เกิดความชานาญในการใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องทั้งในการอ่าน และการเขียน นอกจากนีค้ วามรู้ภาษาไทยยังเป็นพืน้ ฐานการศึกษาวิชาอื่นๆ ด้วย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้จัดให้วชิ าภาษาไทยเป็นวิชาพืน้ ฐาน โดยก าหนดสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยไว้ 5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพู ด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และสาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 10) จึงถือได้
ว่าภาษาไทยเป็นสาระและทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือเพื่อนาไปแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาตนเองในชีวิตจริง
การอ่านจับใจความถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จะรับข้อมูลข่าวสารจาก
การอ่ านไม่ว่ าจะเป็น การอ่ านหนังสื อพิ มพ์ อ่านข้อมู ลข่า วสารจากอิ นเตอร์ เน็ ต จากหนั งสือเรีย นบทความ
วารสาร ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความทั้งสิ้น หากนักเรียนไม่มที ักษะการอ่านจับใจความแล้ว นักเรียน
ก็จะไม่สามารถบอกได้วา่ เมื่ออ่านแล้วได้อะไร ไม่สามารถวิเคราะห์สรุปผลจากการอ่านได้ ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนควรเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความโดยให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
อย่างสม่าเสมอ และเป็นระบบ ความสามารถในการอ่านจับใจความช่วยให้อ่านหนังสือได้รวดเร็ว จึงจาเป็นต้อง
ฝึก ฝนอยู่ เสมอไม่ว่ าจะอ่า นเรื่องอะไรหรือจะอยู่ ระดั บไหนก็ ตามเพราะถ้ าไม่ สามารถจั บ ใจความได้ก็ ไม่ ได้
ประโยชน์ จ ากการอ่ า น (สุ นั น ทา มั่ น เศรษฐวิ ทย์ . 2545 : 417) ความส าเร็ จ ในการเรี ย นของนั ก เรี ย นอยู่ ที่
ความสามารถในการอ่านจับใจความ ถ้านักเรียนอ่านไม่เข้าใจและจับใจความไม่ได้ จะเบื่อหน่ายต่อการเรียนมี
เจตคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน ไม่เกิดนิสัยรักการอ่านและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.
2549 : 115)
การคิด วิเคราะห์เป็นทักษะที่มคี วามสาคัญต่อการอ่านจับใจความเป็นอย่างมาก ดังนั้นสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจึงเสนอแนะแนวทางให้ครูผู้สอนได้นาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการ
พัฒนาทัก ษะการอ่านจับใจความของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่ง ขึน้ ครูจะต้องฝึก ให้ผู้เรียนแยกแยะทา
ความเข้าใจ ตีความ และให้เหตุผลในสิ่งที่จะวิเคราะห์โดยอาศัยความรู้พนื้ ฐานในเรื่องนั้นๆและใช้เทคนิคการ
ตั้ง ค าถามประกอบ หากนั ก เรี ย นรู้จั ก ใช้ ทั ก ษะการคิด วิเคราะห์ อย่ า งเป็ น ระบบ จะสามารถเชื่ อมโยง
ความสัมพัน ธ์ข องข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อให้เพีย งพอในการตั ด สิน ใจ แก้ปั ญหาหรือคิ ด
สร้างสรรค์ ในขณะที่อ่า นจับใจความจากเรื่องที่อ่าน ก็จ ะสามารถค้น หาคาตอบจากเรื่องที่อ่า นได้ถูกต้อง
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การจัดกระบวนการเรียนรู้จะสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างกว้างขวาง ผู้เรียนจะได้รับรู้ ได้คดิ วิเคราะห์คดิ
จาแนก และคิด เชื่อมโยงไปยังเรื่องราวหรือเหตุก ารณ์ต่า ง ๆ ได้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
2554 : 5)
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้นาความก้า วหน้าของเทคโนโลยีส มัยใหม่ในยุคของเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรูต้ ามอัตราความก้าวหน้าของตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าเป็นแนวคิด “การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน”หรือการเปลี่ยนบทบาทของผู้ส อนและผู้เรียน กล่า วคือ
ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆตามความสนใจด้วยตนเอง สอนผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วย
วิธีก ารที่หลากหลาย สอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์
การบูรณาการเทคโนโลยีก ารศึก ษาในการสอนและการเรียนรู้เป็น กระบวนการกาหนดวิธีก ารใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้รวมถึงสื่อประสมเพื่อนาเสนอสารสนเทศสามารถ
กระตุ้นความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะเพิ่มมากขึน้ (Roblyer. 2003 : 8)
จากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (NT) ปีก ารศึก ษา 2555 ของนักเรียนโรงเรีย น
ชุมชนวัง ทอง ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาอุด รธานีเขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ในกลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ภาษาไทย ร้อยละ 19.81 และคะแนนเฉลี่ย จากสาระการอ่า น ร้อยละ 35.93 จากการสัมภาษณ์
ครูผู้ส อน และการวิเคราะห์ส าเหตุข องปัญหาจากการประชุมครูวชิ าการกลุ่มสาระการเรีย นรู้ภาษาไทย
โรงเรีย นชุมชนวังทอง ปีการศึก ษา 2555 พบว่า ในบรรดาทัก ษะในการแสวงหาความรู้ทั้ง 4 ทัก ษะ ได้แก่
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน นักเรียนมีปัญหาในเรื่องทักษะการอ่านมาก
ที่สุดเนื่องมาจากอ่านไม่คล่อง อ่านไม่เข้าใจและไม่สามารถสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูพบว่า ครูสอนเนือ้ หาตามการตีความจากคู่มอื ครู และจัดกิจกรรม
การสอนด้วยวิธีสอนแบบบรรยายหรืออธิบาย ไม่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ใช้สื่อการสอนเท่า ที่มีผู้วิจัยจึงศึกษา
ถึง รูปแบบ เทคนิคและวิธีจัด กิจกรรมการเรีย นการสอนที่จ ะทาให้ นัก เรียนเกิด ความรู้และทัก ษะการอ่า น
พบว่า การสอนโดยใช้ เทคนิค SQ4R และการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนโดยใช้ชุด สื่อประสม มีความ
หลากหลายของสื่อมาเป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนของตนเอง จะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้วยเหตุผลและความจาเป็นจากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
ทาการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมและการสอนแบบ
SQ4R เพื่อพัฒนาทัก ษะการอ่า นจับใจความ การคิด วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผ ลของชุด สื่อประสมเรื่องการอ่า นจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ข องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน
5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม

สมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุด
สื่อประสมก่อนเรียนแตกต่างจากหลังเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ข องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการ
สอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนแตกต่างจากหลังเรียน
3. ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย น การคิ ด วิ เคราะห์ และทั ก ษะการอ่า นจั บใจความของนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 396 คน
จาก 19 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีก ารศึกษา2556 โรงเรีย น
ชุมชนวัง ทอง จานวน 40 คน ซึ่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่ง เป็น 2
กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง สอนด้วยชุดสื่อประสม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุม สอน
แบบ SQ4R เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระได้แก่ วิธีสอน 2 รูปแบบ จาแนกเป็น การสอนโดยใช้ชุดสื่อ
ประสม และการสอนแบบ SQ4R ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด วิเคราะห์ ทักษะการอ่า น
จับใจความและความพึงพอใจ
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3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนือ้ หาในการอ่านจับใจความ จ านวน 18 ชั่วโมง ดังนี้ การอ่านนิทาน
พืน้ บ้าน การอ่านเรื่องสั้น การอ่านบทความ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเพลง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 36 ชั่วโมง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยกึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การอ่า นจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4
ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R ตามลาดับหัวข้อดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.1) ชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน เวลา 18 ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ ได้แก่ หนังสือสามมิติ (Pop-up Book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนาเสนอสมุดภาพ บัตรภาพ
และแถบประโยค 1.2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ SQ4R จานวน 6 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 1.3)
แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นเรื่องการอ่า นจับ ใจความ กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 1.4) แบบวัด การคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบ 4
ตัว เลื อ กจ านวน 20 ข้ อ 1.5) แบบวัด ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ 1.6) แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยชุดสื่อประสม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 15 ข้อ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 นาชุดสื่อประสมที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out)
เพื่อหาประสิทธิภาพ
2.2 ขั้นเตรียมการทดลอง เตรียมกลุ่มทดลองโดยจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนจาแนกออกเป็น 2
กลุ่ม จัดทาตารางกาหนดวันเวลาในการทดลอง
2.3 ขั้นดาเนินการทดลอง
2.3.1 ให้ นัก เรีย นทั้ง สองกลุ่ มทาแบบทดสอบก่ อนเรีย น (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดทักษะการจับใจความทีผ่ ู้วิจยั สร้างขึน้ และได้
วิเคราะห์คุณภาพแล้ว ทาการทดลองระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โดยใช้ชุดสื่อประสมและการสอนแบบSQ4R
2.3.2 ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบวัด ทักษะการจับใจความ หลังเรียน (Post-test) ทัน ทีเมื่อสิ้นสุด การเรีย น
ด้วยชุดสื่อประสมและการสอนแบบSQ4R โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
2.3.3 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ชุดสื่อประสมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้
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2.3.4 น าแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น แบบวัด การคิด วิเคราะห์และแบบวัด
ทักษะการจับใจความมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 และวิเคราะห์ ดัชนี
ประสิทธิผ ล (The Effectiveness Index :E.I.) ของชุดสื่อประสมโดยใช้วธิ ีการของกูดแมน, เฟรทเชอร์และชไน
เดอร์
3.2 วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และ
แบบวัดทักษะการอ่านจับใจความโดยหาดัชนีความสอดคล้องใช้สูตร IOC ค่าอานาจจ าแนก (Discrimination) (B)
ของแบบทดสอบ โดยใช้ วิ ธี ข องเบรนแนน (Brennan) วิ เคราะห์ ห าค่ า ความยาก (Difficulty) (P) ของ
แบบทดสอบ ใช้ วิธีข องเบรนแนน (Brennan) ค่ า ความเชื่อ มั่น ของแบบทดสอบทั้ง ฉบับ ใช้ วิธีข องโลเวทท์
(Lovett)
3.3 วิเคราะห์ความพึง พอใจของนัก เรียนที่มีต่อชุด สื่อประสม โดยใช้สูต ร IOC หาดัชนีความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าอานาจจ าแนกรายข้อ ใช้วิธีหาความสัมพัน ธ์ระหว่า งคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใช้ สูต รสหสัม พั น ธ์ข องเพี ย ร์สั น (rxy) หาค่ า ความเชื่ อมั่ น ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (  -Coefficient) ของ Cronbach และวิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/80.83 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมมีค่าเท่ากับ0.5542 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม
มีความรู้และความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 55.42
3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลัง เรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นัก เรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ก่อน
เรียนและหลัง เรียนแตกต่า งกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมและการสอนแบบ SQ4R พบว่า
5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.2 การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R แตกต่างกัน
โดยนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.3 ทัก ษะการอ่า นจับใจความของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R
แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีทัก ษะการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการ
สอนแบบ SQ4R อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่า เฉลี่ย 4.57

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึน้ เท่ากับ 82.25/80.83 หมายความว่า คะแนนระหว่างเรียน ซึ่งเป็น
คะแนนประเมิน ผลจากการทาแบบฝึกหัดท้ายหน่วย, การสังเกตพฤติก รรมระหว่า งเรียน และการประเมิน
ทักษะกระบวนการ คิด เป็นร้อยละ 82.25 ส่ง ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิด เป็นร้อย
ละ 80.83 แสดงว่ า ชุ ด สื่ อ ประสมที่ ผู้ วิจั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80
ผลการวิจัยที่เป็น เช่นนีอ้ าจเนื่องมาจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ นั้นมีการน าเสนอใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถอธิบายเรื่องราวที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมมีทั้ง
ประเภทวัสดุและสื่อประเภทมัล ติมีเดียซึ่งเป็นการน าเอาสื่อหลายๆอย่า งมาสัมพัน ธ์กัน เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา
สาระ ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนือ้ หาต่างๆ ได้ดี สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนซ้าได้ตามที่นักเรียน
ต้องการโดยไม่จาเป็นต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนือ้ หานั้ น ๆ สอดคล้องกับรุ่งระวี ศรีสองเมือง (2551 : 105) ที่
ศึก ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่า นเชิง วิเคราะห์ในการเรีย นรู้เรื่องการอ่า นและเขีย น
สะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนโดยใช้ชุดสื่อ
ประสมกับการเรียนตามปกติ ซึ่งชุดสื่อประสมมีประสิทธิภาพ 88.40/86.78 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ดัชนี ประสิทธิ ผลของชุดสื่ อประสมเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.5542 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีความก้าวหน้าใน
การเรียนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 55.42 ผลการวิจัยเช่นนีอ้ าจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัด สภาพแวดล้อมที่ส อดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้จากการกระทาด้วยสื่อที่หลากหลาย มีคุณภาพและเพียงพอ น่าสนใจ ทา
ให้นักเรียนอยากลองอยากเล่น อีกทั้งพัฒนาการสติปัญญาของนักเรียนในระดับประถมศึกษายังอยู่ในขั้นการ
คิดแบบรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้จัดสื่ออย่างหลากหลายทั้งประเภทวัสดุเช่น สมุดภาพ pop-up แถบประโยค และ
สื่อประเภทมัลติมเี ดีย เช่น หนัง สืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนาเสนอและมุง่ พัฒนาให้ นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น รู้จัก ค้น คว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสนใจ กระตือรือร้น ในการทากิจ กรรม ผู้วจิ ัย ได้
พัฒ นาชุด สื่ อประสมในแต่ล ะชุ ด โดยได้จัด รูปแบบของชุด สื่อ ประสมให้ น่า สนใจ ไม่น่า เบื่อในการปฏิบั ติ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณทิพย์ ไชยทิพย์ (2554 : 85) ได้ศึก ษาดัชนีประสิทธิผ ลของชุด สื่อประสม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดสื่อประสมที่สร้างขึน้ มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6679 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 66.79 แสดง
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ว่าชุดสื่อประสมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
ซึ่งตรวจสอบได้จ ากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ปรากฏว่าหลัง การทดลอง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลองโดยมีค่าความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 66.79
3. นัก เรีย นที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิด วิเคราะห์ ก่อนเรีย น
แตกต่า งจากหลัง เรีย นอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและการคิ ด
วิเคราะห์หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่เป็นเช่นนีเ้ นื่องจากสื่อประสมมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คดิ วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล หรือเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้อย่า งหลากหลาย อีกทั้งสื่อต่า ง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทาให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ ความเข้าใจ การจดจา และการวิเคราะห์ ตลอดจนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อประสมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกด้าน และสามารถบูรณา
การให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวันมากยิง่ ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา เจตบุตร (2554 : 120) ได้
ทาการศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นเรื่อ ง การเขีย นสะกดค า ส าหรับนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปีที 4
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง การเขียนสะกดคา ก่อนและหลัง การเรียนด้วย
บทเรียนสื่อประสม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นัก เรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด วิเคราะห์ ก่อน
เรีย นแตกต่า งจากหลัง เรี ย นอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 โดยหลั ง เรี ย นสูง กว่า ก่ อนเรีย น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิธร ไชยเทศ (2554 : 122) ได้ทาการศึกษาการคิดวิเคราะห์และการยอมรับ
นับถือตนเองผลการวิจัย พบว่า นัก เรีย นที่เรียนโดยจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎีพ หุปัญญาและ
นักเรียนที่เรียนแบบ SQ4R มีการคิดวิเคราะห์และการยอมรับนับถือตนเองหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม และการสอนแบบ SQ4R พบว่า
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนัก เรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมกับนัก เรียนที่ เรียนแบบ
SQ4R แตกต่างกันโดยนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การสอนแบบ SQ4R อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.2 การคิดวิเคราะห์ ระหว่า งการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R แตกต่างกัน
โดยนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ทัก ษะการอ่านจับใจความระหว่างการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการเรียนด้วยการสอน
แบบ SQ4R แตกต่างกัน โดยนัก เรียนที่เรียนด้วยชุด สื่อประสมมีทัก ษะการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการสอนแบบ SQ4R อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลเป็น เช่นนีเ้ นื่องจากสื่อประสมมีการ
จัด การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรี ย นได้คิดวิเคราะห์ สืบค้น ข้อมูล ด้วยตนเอง ได้สัมผัสสื่อต่า ง ๆ อีก ทั้ง ยัง
สามารถเห็น เป็น รูปธรรมได้ง่ายซึ่ง เหมาะสมกับวัยของนัก เรีย นชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 ส่วนการสอนแบบ
SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านวิธีหนึ่งที่จ ะแก้ปัญหาการสอนอ่านเพื่อจับใจความได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์จ ากเรื่องที่อ่านแต่มกี ระบวนการหลายขั้นตอน โดยบางขั้นตอนยากเกิ นไปส าหรับ
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นักเรียนระดับประถมศึกษา เช่น ขั้นจดบันทึก (Record) ที่ได้จากการอ่านโดยใช้ภาษาของตนเอง ขั้นเขียนสรุป
ใจความสาคัญ (Recite) ซึ่งให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความสาคัญซึ่งประกอบด้วยใจความหลักและใจความรอง
เป็นต้น
6. นัก เรีย นที่เรีย นด้วยชุด สื่ อประสมมี ความพึง พอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด สอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของกรรณิก าร์ ภูมสิ ายดร (2554 : 80) ซึ่งพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียน
โดยใช้ชุด สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็น เพราะการจัด กิจ กรรมการ
เรียนรู้โดยชุดสื่อประสมมีความหลากหลายทั้งจากสื่อคอมพิวเตอร์และแบบฝึก ทักษะ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้มีความแปลกใหม่ต่างไปจากที่นักเรียนเคยเรียนรู้มา มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ทาให้การเรียนรู้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาชุดสื่อประสมไปใช้
1.1 ครูควรแนะแนวทางให้นัก เรียนเข้าใจวิธีการเรียนด้วยชุด สื่อประสมอย่า งละเอียดก่อนที่จ ะ
เริ่มทากิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 ก่อนที่จะนาชุดสื่อประสมไปใช้จริงผู้สอนควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวก
และไม่ให้เกิดความล่าช้า
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรมีก ารวิจัย และพัฒนาชุด สื่อประสมโดยน าไปทดลองในรายวิชาและเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อ
ตรวจสอบผลการวิจัยว่าเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่
2.2 ควรศึก ษา หรือวิจัย ตัวแปรอื่นๆนอกเหนือจากทัก ษะการคิด วิเคราะห์ ทัก ษะการอ่านจับ
ใจความและความพึงพอใจ
2.3 แบบทดสอบการอ่า นจับใจความที่ใช้ควรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบเลือกตอบแบบ
เขียนตอบและอื่น ๆ เพื่อที่จะตรวจสอบว่า จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการทดลองครั้งนีห้ รือไม่
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นับถือตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (อัดสาเนา).
อัจฉรา เจตบุตร. (2554). การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสาเนา).
Roblyer, M. D. (2003). Integrating Educational Technology into Teaching .3rd ed. New Jersey:
Pearson Education.

127
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

References
Bhumsaidorn, K. (2011). Improvement of Consonant Cluster Words Writing Skill by Multimedia
Use in Thai Language Substance Learning Group, Prathomsuksa 3. M.Ed. Thesis,
Mahasarakham Rajabhat University. (Copy)
Chaites, S. (2011). Comparison of LearningAchievement, Critical Thinking and Self-Respect of
Prathomsuksa 4 Students Between Learning Activities Following Theory of Multiple
Intelligences and SQ4R Learning Approach in Thai Language Substance Learning
Group. M.Ed. Thesis, Mahasarakhan University. (Copy)
Chaitip, P. (2011). Comparative Results of Mathematics Reinforcing Activities of Kindergarten
2 By Using Multimedia and Normal Learning Approach. M.Ed. Thesis, Mahasarakham
University. (Copy)
Jetabuth, A. (2011). Multimedia Lesson Development in the Topic of "Written Word Spelling"
for Prathomsuksa 4 Students.M.Ed. Thesis, Silpakorn University. (Copy)
Mansetawit, S. (2002). Principle and Teaching Method of Thai Language Reading.7th Edition.
Bangkok: Thai Wattanapanich printing.
Ministry of Education. (2008). Core Curriculum of Elementary Education, B.E. 2551. Bangkok: The
Agricultural Co-Operative Federation of Thailand Printing.
Nakhontap, T. (2006). Thai Language Teaching in High School. Bangkok: Academic Promotion
Center.
Office of Academic and Educational Standard. (2011). Guidelines of Development and Reading
Assessment, Critical Thinking and Writing In Accordance With Core Curriculum in
Elementary Education, B.E.2551. Bangkok: The Agricultural Co-Operative Federation of
Thailand Printing.
Roblyer,M. D. (2003).Integrating Educational Technology into Teaching Third Edition. New
Jersey: Pearson Education.
Srisongmuang, R. (2008). Comparison of Learning Achievementand Critical Reading in
Reading and Written Word Spelling, Thai Language Substance Learning Group of
Prathomsuksa 2, Between Multimedia Use and Normal Learning Approach.M.Ed.
Thesis, Mahasarakhan University. (Copy)

128
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

129
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
A Model of Knowledge Management from Researches
of Rajabhat University Instructors
ฬิฏา สมบูรณ์ 1
เสนอ ภิรมจิตรผ่อง2
บุญชม ศรีสะอาด 3

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึก ษาสภาพการจัด การความรู้จากงานวิจัย ของอาจารย์ใน
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ 2) สร้า งและตรวจสอบรูป แบบการจัด การความรู้ จ ากงานวิจั ย ของอาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ และ 3) ทดลองใช้และประเมิน รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 อาจารย์ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 12 แห่ง จานวนทั้งสิ้น
1,498 คน ระยะที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ และระยะที่ 3 อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จานวน 40 คน ซึ่งจาแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มเกษตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มละ 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า
1) สภาพการจัดการความรู้ที่มีอยู่จริง จากงานวิจัย ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เป็นเพศหญิง อายุ
20-30 ปี วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท มีประสบการณ์ 1-5 ปี มีการประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ
จัดการความรู้ระหว่างคณะ จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้อย่างมีสว่ นร่วม แต่งตั้งทีมการจัดการความรู้
ด้วยจิตอาสา มีก ารจัดการความรู้ ร่วมกัน จากงานวิจัย ในการสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ มีการ
จัดการความรู้จากงานวิจยั ด้วยการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ และช่องทางการเผยแพร่
การจัดการความรู้จากงานวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิก ส์ และเอกสารเพื่อการเผยแพร่ไปยัง บุคคล
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และหน่วยงาน แต่การน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย 2) การสร้างรูปแบบ มีจานวน 12 กิจกรรม 3) เมื่อน า
รูปแบบไปทดลองใช้พบว่า อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ ได้ประสบการณ์
จากงานวิจัย และได้งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับท้องถิ่น
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, งานวิจัยของอาจารย์

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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บทนา
ความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิด การแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการศึก ษา ส่ง ผลให้โลกปัจ จุบัน ก้า วเข้า สู่สังคมแห่ง ภูมิปัญ ญาและการเรีย นรู้หรือสัง คมฐานความรู้
(Knowledge-based society) โดยทุนทางสติปัญญา (Intellectual capital) และความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัย
สาคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การที่ประเทศจะก้าวไปสู่สังคมฐานความรู้ที่มีคุณภาพได้นั้น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสาคัญของระบบการศึกษา
ที่สามารถสนองตอบต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใหม่นสี้ ่งผลต่อสถาบันการศึก ษาโดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะแข่งขันกับต่างชาติ ได้ และ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. 2555 : 48) ว่าด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัย ของประเทศเพื่อการบริหาร
จัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่ก ารใช้ประโยชน์
เชิ ง พาณิ ชย์แ ละสาธารณะด้ วยยุ ทธวิธีที่ เหมาะสม เข้ า ถึง ประชาชนและประชาสั ง คมอย่ า งแพร่ห ลาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น สถาบัน อุด มศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่ง เน้น ผลิตก าลังคนเพื่อสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มีจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาหลัก
วิชาและองค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์ที่เป็นสากล เห็นได้ว่า
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีบทบาทมากในการขับเคลื่อนทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กับการเติบโตของอุดมศึกษาอย่างรวดเร็ว
และขาดทิศทางในทศวรรษที่ผ่านมาทาให้การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา กล่าวคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย
นั้นเองมีปัญหาหลายด้านหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัด
เกลาทางสังคม เป็นต้น นอกจากนั้น จุดอ่อนที่สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย
คือ อาจารย์และระบบพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ จะต้องได้รับการ
แก้ไขตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ในส่วนต้นน้านั้นควรได้รับการแก้ไขเกี่ ย วกับการบริหารจัดการ
แหล่งทุน เพื่อพัฒนาอาจารย์ ส่วนกลางน้านั้นควรได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการเพิ่ มสมรรถนะให้กับอาจารย์
ประจาการทั้งด้านความเป็น ครู การบ่มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและสัง คม ส่วนปลายน้า สิ่ง ที่ควรได้รับการแก้ไข คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ ยาวนานควร
ถ่า ยทอดประสบการณ์อัน ยาวนานนั้น ไปสู่อาจารย์อื่น ๆ รวมถึง การเชื่อมโยงกับภายนอกทั้งภาคเอกชน
สมาคมวิชาชีพ วิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่ง ทั้ง หมดนี้ควรปรากฏผลชัดเจนดัง เช่นวิวัฒนาการของ
อาจารย์ในลัก ษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551 : 38) เห็น ได้ว่า
การวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ บูรณาการการทางานของหน่วยงานระดับ
นโยบายและการใช้ทรัพยากรในการวิจัยให้รองรับการพัฒนาทั้งส่วนกลางและพืน้ ที่ รวมถึงนาการวิจัยมาเป็น
เครื่องมือพัฒนา ในระดับมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.)
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สานัก งานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุ ข (สวรส.) และส านัก งานพัฒ นาการวิจั ย การเกษตร (สวก.) รวมถึง สถาบัน การศึก ษาและ
หน่วยงานที่มภี ารกิจ ชัด เจนในพื้นที่ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยง
เครือข่ายการวิจัย กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อนากระบวนการวิจัย และ
พัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 128)
มหาวิทยาลัย แต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของ
แต่ล ะมหาวิทยาลัย อย่า งไรก็ต าม ทุก มหาวิทยาลัย จ าเป็น ต้องมีพัน ธกิจ และระบบและกลไกควบคุมให้
สามารถด าเนิน การในพั น ธกิ จ ด้ า นนี้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพตามจุ ด เน้ น เฉพาะของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ งานวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิด
ประโยชน์ จาเป็น ต้องมีส่วนประกอบ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยมีแผนการวิจัย มีระบบและ
กลไก ตลอดจนมีก ารสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นของมหาวิทยาลัย
และ 3) ผลงานวิจัย มีคุณ ภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ข องชาติและมีก ารเผยแพร่อย่างกว้า งขวาง
(ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา. 2551 : 53) ซึ่ง สอดคล้องกับตัวบ่ง ชี้ 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึก ษาการจัดการความรู้จากงานวิ จัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า เพราะการจัดการความรู้จากงานวิจัย เป็น
แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในงานวิจัยให้ประสบผลสาเร็จ เช่น การสกัดเอาความรู้ ดึงความรู้จ าก
นัก วิจัย ที่ประสบความสาเร็จ (Best Practice) ในงานวิจัย หรือเป็น ที่ย อมรับในวงวิชาการให้เป็น “พี่เลี้ย ง”
(Mentor) “ผู้ให้คาปรึก ษา” (Consult) “ผู้ฝึก สอน” (Coaching) สู่นัก วิจัย มือใหม่ได้ อย่า งเป็น รูปธรรม และ
“ร่วมคิด ร่วมกาหนดเป้าหมาย ประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสร้า งสรรค์ นาไปใช้และเรียนรู้
ร่วมกัน” หรือให้เกิดการถ่ายทอดสู่บุคคลเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานต่อไป สิ่ง ที่ได้จากการ
จัดการความรู้จากงานวิจยั จะส่งผลให้มีงานวิจยั เพิ่มมากขึน้ คณาจารย์ทางานวิจยั เพิ่มขึน้ งานวิจัยตอบโจทย์
ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงท้องถิ่น
และเชิงวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการดาเนินการเป็น 3
ระยะ ระยะที่ 1 ศึก ษาสภาพการจัดการความรู้จ ากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะที่ 2
การสร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ ดัง
ภาพที่ 1
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.2 สัมภาษณ์ผู้เชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน เกี่ยวกับองค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.3 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.4 ได้สภาพการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ
2.1 ร่างกรอบแนวคิดรูปแบบ

2.4 สร้างคู่มือการใช้รูปแบบ

2.2 สร้างรูปแบบ

2.3 ตรวจสอบความเหมาะสม ความ
ชัดเจน ความถูกต้องของรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.5 ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจน ความถูกต้องของ
คู่มือการใช้รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยผู้เชีย่ วชาญ
2.6 ได้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจยั และคูม่ ือการใช้รูปแบบ
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ระยะที่ 3 การทดลองใช้และการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้
3.1 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจยั กับอาจารย์ที่ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

(1) ความเป็นประโยชน์
3.2 ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้จาก
งานวิจัย

(2) ความเป็นไปได้
(3) ความเหมาะสม
(4) ความถูกต้อง

ภาพที่ 1 การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจยั ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากภาพประกอบของขั้นตอนการจัดการความรู้จากงานวิจัย ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้วิจัยขอนาเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การร่างรูปแบบโดยการนาผลการศึกษาจากระยะที่ 1 สภาพการจัดการความรู้จากงานวิจัยของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผลจากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการร่าง
2. การสร้างรูปแบบ นาผลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 และแนวคิดทฤษฎีมาสร้างรูปแบบโดยรูปแบบ
การจัด การความรู้จากงานวิจัย ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาขึน้ สัง เคราะห์จ ากแนวคิด การ
ดาเนินการจัดการความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (1998 : 71-72) และ วิจารณ์ พานิช (2548 : 91-92)
และ กระบวนการจัดการความรู้ของ Wiig (1993) ; O’Dell and and Grayson (1998) และ Meyer and Zack
(1996) เป็นต้น
3. น ารูปแบบที่ส ร้างขึ้ นไปให้ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จ านวน 5 คนที่ มีความรู้ และประสบการณ์ เฉพาะด้า น
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและถูกต้อง จากนั้นจึง
ดาเนินการต่อโดยสร้างคู่มอื การใช้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. น าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เสร็จ
สมบูรณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของเนือ้ หา
5. ทดลองใช้ รูปแบบกับกลุ่มเป้า หมายคือ อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่ง จาแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มเกษตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผลการวิจัย
สภาพที่มีอยู่จริง ของการจัดการความรู้จ ากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ส่วนใหญ่
เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 20-30 ปี วุฒิ ก ารศึ ก ษาปริญ ญาโท มี ประสบการณ์ 1-5 ปี มี ก ารประชุ ม ชี้แ จง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการความรู้ระหว่างคณะ จัดทาแผนปฏิบัติก ารจัดการความรู้อย่า งมีส่วน
ร่วม แต่ง ตั้งทีมการจัด การความรู้ด้วยจิต อาสา อาจารย์มีก ารจัดการความรู้ ร่วมกัน จากงานวิจัย ในการ
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อาจารย์มีการจัดการความรู้จากงานวิจัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ และช่องทางการเผยแพร่ก ารจัด การความรู้จ ากงานวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพื่อการเผยแพร่ไปยังบุคคลและหน่วยงาน การนาไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย
การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน มีการนารูปแบบไปทดลองใช้กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยทาให้มจี านวนนัก วิจัย เพิ่มมากขึ้น ได้รับงบประมาณเพิ่มขึน้ ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ ได้ประสบการณ์จ าก
งานวิจัย และได้งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับท้องถิ่น
รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจยั ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พื้นฐานการจัดการความรู้
1.ความไว้วางใจ 2.พลังร่วม 3.การมีสว่ นร่วม 4.บุคคลฐานความรู้

ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
1.ผู้บริหาร 2.วัฒนธรรมองค์กร 3.เทคโนโลยีและการสือ่ สาร

วิสัยทัศน์

แสวงหาความรู้

โจทย์วิจัย

ประเมินผล

สร้างความรู้
ตีพิมพ์และเผยแพร่

ปรับความรู้ให้ทัน
เหตุการณ์อยู่เสมอ

ประยุกต์ใช้ความรู้

สรุปผล อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ

หลักการและเหตุผล

Tacit
Explicit

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

การวิเคราะห์

วิธีดาเนินการ
ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้

แลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้

วิเคราะห์ กลัน่ กรอง
และคัดเลือกความรู้

แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง

จัดเก็บความรู้

1.ข้อค้นพบใหม่ ๆ 2.วิธีวิทยาการวิจัย 3.ปัญหาการวิจัยใหม่ 4.ประสบการณ์จากงานวิจัย 5.ผลสรุปจากงานวิจัย
6.งานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ 7.การตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วิจารณ์ผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถสรุปประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้
ผลจากการศึกษาสภาพการจัด การความรู้จ ากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในสภาพจริง
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท มีประสบการณ์ 1-5 ปี มีการประชุม
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการความรู้ระหว่างคณะ จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ อย่างมี
ส่วนร่วม แต่งตั้งทีมการจัดการความรู้ด้วยจิตอาสา อาจารย์มีการจัดการความรู้ ร่วมกันจากงานวิจัยในการ
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อาจารย์มีการจัดการความรู้จากงานวิจัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ หรืออยู่ในฐานข้อมูล TCI และช่องทางการเผยแพร่การจัดการความรู้จากงานวิจัย
ได้แก่ เว็บไซต์ สื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์ และเอกสารการเผยแพร่ไปยังบุคคลและหน่วยงาน การน าไปใช้ประโยชน์
ยังอยู่ในระดับ น้อย สอดคล้องกับฉลองรัฐ อิน ทรีย์ (2550 : 183-185) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่องการพั ฒนา
รูปแบบการจัด การความรู้ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มีการดาเนินกิจกรรมที่เป็น การจัดการความรู้บางองค์ประกอบ แต่
ยัง ไม่เป็น ระบบและไม่มีรูปแบบที่ชัด เจน รูปแบบประกอบด้วย 3 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรีย มผู้บริหารและ
คณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและขอความร่วมมือ การประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการจัดการความรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทาแผนปฏิบัติการ และขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการจัดการความรู้ สร้า ง
และเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ ส าหรับรูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัย ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏประกอบด้วย 12 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจกับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา คณบดี รองคณบดีที่ดูแลงานวิจัย และอาจารย์ที่ได้รับทุน สนับสนุน การวิจัย ขั้น ตอนที่ 2 ส ารวจ
ลัก ษณะของการจัด การความรู้จ ากงานวิจัยก่อนการพัฒนารูปแบบในปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกาหนด
วิสัยทัศน์การจัดการความรูจ้ ากงานวิจัย พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มุง่ พัฒนาข้อด้อยหรือ
กิจกรรมซึ่งยังไม่ได้ดาเนินการ และชูประเด็น กิจกรรมการจัดการความรู้จากงานวิจัย ให้มีค วามชัดเจนเป็น
รูปธรรมยิ่งขึน้ ขั้นตอนที่ 4 จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพัน ธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดการความรู้จากงานวิจัย ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อทาความเข้าใจกับคณะกรรมการและอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน การวิจัยในกระบวนการ
ให้ เข้า ใจกัน อย่า งทั่วถึ ง เป็ น ระยะ ได้ แก่ 1)วิสัย ทัศ น์ 2)การแสวงหาความรู้ 3)การสร้า งความรู้ 4)การ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 5) การวิเคราะห์ กลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ และการสกัดความรู้ 6) การจัดเก็บ
ความรู้ 7) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 8) การประยุกต์ใช้ความรู้ 9) การปรับความรู้ให้ทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ 10) การประเมินผลการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 7 จัดแบ่งกลุ่มดาเนินการเป็น 4 กลุ่ม ส่งเสริมให้กลุ่ม
ดาเนินกิจกรรมจัด หาความรู้ จัดเก็บ สืบค้นความรู้ รวบรวมเป็นหมวดหมู่ในสาขาวิชาที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แบ่ง ปัน ความรู้ และสร้างความรู้ใหม่โดยการประชุมกลุ่ม ขั้น ตอนที่ 8
ส่งเสริมการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสาเร็จ ขั้นตอนที่ 9 จัดลาดับความสาคัญของความรู้และ
ความสาคัญของงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการเผยแพร่ความรู้ พันธกิจ นโยบาย
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เป้าหมาย และ วัต ถุประสงค์ ขั้น ตอนที่ 10 เผยแพร่ความรู้ทาง Website KM Research, Web blog, Face
book เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 11 ประเมินและสรุปผลการดาเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรายงานผล ขั้น ตอนที่ 12 จัด นิทรรศการของแต่ละกลุ่ม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง (2550 : 180) ได้ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึกษามหาสารคามเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัด การความรู้ที่ได้ประกอบด้วย 11
กิจกรรม คือ 1)ทาความเข้า ใจปรึก ษาหารือ ขอความร่วมมือ 2)ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในสานักงาน
เขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามหาสารคามเขต 1 3)ประชุม บุคลากรทาความเข้า ใจการจัด การความรู้ 4)ก าหนด
คณะกรรมการจัดการความรู้และกลุม่ จัดการความรู้ 6 กลุ่มปฏิบัติงาน 5)กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 6)จัดทา
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม 7)ดาเนินการจัด การความรู้เน้น 5 กิจกรรม คือ การแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้และการนาความรู้ไปใช้ 8) จัดตั้งศูนย์จัดการ
ความรู้ 9) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์แก่บุคลากร ผู้แทนกลุ่มปฏิบัติงาน 10) สรุปและรายงานผล
การจัดการความรู้ และ 11)เผยแพร่ผลการจัดการความรู้

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอสาหรับการวิจัย ในครั้ง
ต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 รูป แบบการจัด การความรู้จ ากงานวิ จัย ของอาจารย์ ในมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ที่พั ฒ นาขึ้ น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานในระดับเทียบเท่ากรม เนื่องจากรูปแบบการจัดการ
ความรู้ถูกพัฒนาจากบริบทแวดล้อมของความเป็นหน่วยงานราชการ
1.2 รู ป แบบการจั ด การความรู้ จ ากงานวิ จัย ของอาจารย์ในมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มี 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ หลักการและวัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการความรู้และองค์ประกอบแห่งความสาเร็จใน
การจัด การความรู้ หากจะน ารู ปแบบไปใช้ให้เกิด ประสิท ธิภาพสูง สุด ควรพิจ ารณา แต่ล ะองค์ ประกอบ
เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานการจัดการความรู้จากงานวิจัยให้ประสบความสาเร็จได้
1.3 การนารูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ควร
ได้ รับการสนั บสนุน จากผู้บ ริหารของหน่วยงานอย่า งจริง จัง และจริง ใจ รวมถึง ความเข้า ใจที่ถ่ องแท้ถึ ง
ประโยชน์ข องการจัดการความรู้จากงานวิจัยในหน่วยงานเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้
จากการด าเนินการจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ มิใช่การได้รับรางวัล จากการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
หรือการได้เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง เพราะการพัฒนาตนเองจะเกิดขึน้ ได้เมื่ออาจารย์เกิด ความต้องการที่จ ะ
เรียนรู้ และเมื่อได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะนาไปสู่การพัฒนางานและหน่วยงานต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบผลการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กรว่ามีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศหรือไม่
2.2 ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
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การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง ระบบฐานข้อมูล
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ
TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ STAD
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Comparison of Learning Achievement in Database
System Through Web-based Instruction, TGT-based
Instruction, and STAD-based Instruction of
Mattayomsuksa 5 Students
ภาวินี อ้วนศรีเมือง1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพนั ธุ2์
สมโชค เฉตระการ3

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีความมุ่ง หมายเพื่อ (1) พัฒ นาบทเรีย นบนเว็บร่วมกับการเรีย นรู้แบบ TGT เรื่อง
ระบบฐานข้อมูลชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึก ษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูลชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ (3)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ก่อนเรียนและหลังเรียน (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนเรียนและ
หลังเรียน (5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGTและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ STAD (6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 2 ห้องเรียน ๆละ 32 คนรวม 64 คนซึ่งได้จาก
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรธาภาดา
2

142
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

การสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม กาหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD และกลุ่มทดลองเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรีย นรู้แบบ TGT จ านวน 4 หน่วยการเรีย น
จานวน 16 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อ (3) แบบวัด การคิดวิเคราะห์
จานวน 30 ข้อ (4) แบบวัด ความพึง พอใจของนัก เรีย นที่มีต่อบทเรีย นบนเว็บร่วมกับการเรีย นรู้แบบ TGT
จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมุติฐานใช้ t-test (Independent Samples) และ HotellingT2 (Independent Samples)
คาสาคัญ : 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

บทนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศัก ยภาพในการศึก ษาต่อ และประกอบอาชีพ เป้า หมายทีต่ ้องการให้เกิด กับผู้เรียนเมื่อสาเร็จ การศึกษาขั้น
พืน้ ฐานมีดังนี้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ัยและปฏิบั ติตนตาม
หลัก ธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ต นนับถือ ยึด หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง มีความรู้
ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวติ มีสุข ภาพ กายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึด มั่น ในวิถีชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ทรงเป็น ประมุข มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่ง
ทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551
: 4-12) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะรายวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่า เนื่องจากปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้า วหน้า อย่า งรวดเร็ว ทัน สมัย ผู้เรีย นส่วน ใหญ่ให้ความสนใจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ นักเรียนที่ เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส่วน
ใหญ่จะสนใจการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ หรือใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ที่ตนเองสนใจ แต่ไม่ส นใจ
การเรียนในชั้นเรียนตามที่ครูผู้สอนต้องการถ่ายทอด ละเลยกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนบ่อยครั้ง
ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า และส่งผลถึง ผลสัมฤทธิ์ก ารศึกษาระดับชาติ พิจารณาได้จ ากการปฏิบัติ
กิจ กรรมในชั้น เรีย น การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การทาแบบทดสอบย่อย การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ดูเหมือนเป็นสิ่งกาหนดให้ผู้สอนต้องคอยติดตามและปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ทัน กับเทคโนโลยีสมัย ใหม่อยู่เสมอ ความเข้า ใจในคุณสมบัติข องเทคโนโลยี หลัก การและ
กระบวนการของการเรียนการสอนจะช่วยทาให้สามารถปรับการเรียนการสอนในบริบทที่เป็นอิเล็กทรอนิก ส์
ได้อย่างเหมาะสม นับเป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถชีน้ าทิศทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ประโยชน์สงู สุด ในการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการจัด การเรียนการ
สอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-based Instruction : WBI) หรือบทเรียนบนเครือข่าย คือ การใช้
คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียและคอมพิวเตอร์เครือข่ายรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารในการสรรค์สร้างกิจกรรมการ
เรียนเพื่อทาให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนผู้สอนไม่จาเป็นต้องอยู่พร้อมกัน ณ สถานที่เดียวกัน เน้นการจัดการ
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การเรียนการสอนที่หวังผลการเรียนรู้เชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ (ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2547 : 10) การเรียน
การสอนบนเครือข่ายเป็น ผลของความพยายามในการใช้เว็บเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนแก่ผู้เรียนทั้ง นี้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูง สุดทางการเรีย น การเรีย นการสอนบนเว็บเป็ น การผนวก
คุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนใน
มิติที่ไม่มีขอบเขตจากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่า งกัน ของผู้เรียน (Learning without Boundary) (ไชย
ยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 81)
การจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่ง ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางในการจัดกิจกรรมของหลัก สูต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551 คื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบการแข่ ง ขั น เป็ น ที ม (Team Games
Tournament :TGT) และการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้แบบ STAD (Student Teams – Achievement Division)
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิผล หากมีก ารใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การเน้นคุณธรรมจริยธรรม การสร้างนิสัยความรับผิดชอบร่วมกัน การ
ช่วยเหลือซึ่ง กัน และกัน ภายในกลุ่ม ซึ่งข้อดีของกิจ กรรมการเรียนรู้แบบTGT และกิจ กรรมการเรียนรู้แบบ
STAD คือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน ได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกัน เป็นผู้นา ได้ฝึก
และเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้
จากเหตุผ ลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง ได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการจัด การเรียนรู้
แบบ TGT และการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดย
นาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยพัฒนาเป็น บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT
และการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอน
ให้สอดคล้องกับหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส่งผลให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบน าไปสู่
การสร้า งองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่ อการตั ด สิน ใจเกี่ย วกับตนเอง และสัง คมอย่า งเหมาะสม อีก ทั้ ง
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่
5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด วิเคราะห์ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด วิเคราะห์ข องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน
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5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่า งกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และกลุ่มที่เรีย น
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการ
เรียนรู้แบบ TGT

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกั บการ
เรียนรู้แบบ TGT และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูลแตกต่างกัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด วิเคราะห์ ของนัก เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการ
เรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด วิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้
แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึก ษา 2556 ของโรงเรียนสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จัง หวัดสกลนคร จานวน 137 คนจาก 4
ห้องเรียนซึ่งเป็นนักเรียนแบบคละความสามารถในการเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนจานวน 64 คนจาก 2 ห้องเรียนได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยการจับสลากห้องเรีย น เพื่อ ก าหนดเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมดังนี้
1.2.1 กลุ่มทดลอง เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนสว่างแดนดิน จานวน 32 คน ที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล
1.2.2 กลุ่มควบคุม คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสว่างแดนดิน จานวน 32 คน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องระบบฐานข้อมูล
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
2.1.1 การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบTGT
2.1.2 การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้แบบ STAD
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2 การคิดวิเคราะห์
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2.2.3 ความพึงพอใจ
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย บทเรีย นเรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 4
หน่วยย่อย ดัง ต่อไปนี้ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 2 คาศัพ ท์ที่ใช้ในระบบ
ฐานข้อมูล หน่วยที่ 3 ชนิด ข้อมูล และชนิด ของคีย์ในฐานข้อมูล เชิง สัมพัน ธ์ และหน่วยที่ 4 การออกแบบ
ฐานข้อมูล
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 16 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 จานวน 4
หน่วยการเรียนรู้ จานวน 16 ชั่วโมง
2.แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ระบบฐานข้อมูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 แผนการเรียนรู้ จานวน 16 ชั่วโมง
3.แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิด
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
4. แบบวัด การคิด วิเคราะห์ เรื่อง ระบบฐานข้อมู ล ชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 5 เป็น แบบปรนั ย ชนิ ด 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
5.แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูลชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด จานวน 15 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง ระบบฐานข้อมูลของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วจิ ัย
ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลาดับดังนี้
2.1 กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT
2.1.1 แจกคู่มอื การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งให้คาแนะนาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และบทเรียนบนเว็บ ใช้เวลาในการให้
คาแนะนาประมาณ 30 นาที
2.1.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดการคิดวิเคราะห์
2.1.4 ดูแลและเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมการทดลอง

147
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

2.1.5 ทดลองภาคสนามกับกลุ่มทดลองในการวิจัย ซึ่ง เป็น นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปีที่5 /4
โรงเรียนสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
2.1.6 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน และแบบวัดความพึง
พอใจ นาคะแนนมาวิเคราะห์ตามความมุง่ หมายของการวิจัยและทดสอบสมมติฐาน
2.2 กลุ่มที่เรียนด้วยแผนจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD
2.2.1 ผู้วิจัยดาเนินการทดลองกับกลุม่ ทดลองโดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STAD เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จานวน 4 แผน เป็นเวลา 16 ชั่วโมง โดยไม่
รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรีย นและหลังเรียน โดยจัด กิจกรรมการเรีย นการสอนในห้องปฏิบัติก าร
คอมพิ วเตอร์ทั้ ง การเรีย นทฤษฎีและปฏิ บัติ ซึ่ง มี จ านวนคอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ต่ อพ่ วงเพี ย งพอและ
เหมาะสม
2.2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดการคิดวิเคราะห์
2.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ STAD ที่เน้นให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนเป็นกลุ่มให้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันค้นคว้าความรู้
จากแหล่ง เรียนรู้ทั้ง จากใบงาน อินเตอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ นามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเพื่อสร้า ง
องค์ความรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.2.5 ทาแบบทดสอบย่อยเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
2.2.6 เมื่อสิน้ สุดการทดลอง ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด การคิด วิเคราะห์ ซึ่ง เป็น แบบทดสอบชุด เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน
และแบบวัดความพึงพอใจ นาคะแนนมาวิเคราะห์ตามความมุง่ หมายของการวิจัย และทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพนื้ ฐานที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ดังนี้
2.1.1 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดการคิดวิเคราะห์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2551: 101-102)
2.1.2 หาค่าอานาจจ าแนก (Discrimination) (B)ของแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
และแบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีของเบรนแนน(Brennan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 87)
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2.1.3 การหาค่า ความยาก (Difficulty) (P) ของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
และแบบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีของเบรนแนน(Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 212)
2.1.4 การหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 93)
2.2 แบบวัดความพึงพอใจ ใช้สถิติ ดังนี้
2.2.1 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดความพึงพอใจกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ จากการพิจาณาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2551: 101-102)
2.2.2 หาค่า อานาจจาแนกรายข้อ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่า งคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม (Item Total Correlation) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rxy) (สมบัติ ท้ายเรือคา.
2551: 112)
2.2.3 หาค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัด ความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Coefficient) ของ Cronbach (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2551: 114)
2.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ใช้สถิติ ดังนี้
2.3.1 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่า งเนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร IOC (สมบัติ ท้ายเรือคา. 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 โดยใช้วิธีข องกูด แมน, เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 155-156
อ้างอิงมาจาก Goodman, Fletcher and Schneider. 1980 : 30-34)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น การคิด วิเคราะห์ข องนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรีย นบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้แบบ STAD โดยใช้ HotellingT2
(Independent Samples) (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2553:162 - 163)
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด วิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลัง เรียน
ของนัก เรี ย นที่ เรีย นด้วยบทเรีย นบนเว็บ ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบ TGT โดยใช้สูต ร HotellingT2 (Dependent
Samples) (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2553 : 162–163)
3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลัง เรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ STAD โดยใช้สูตร Hotelling T2 (Dependent Samples)
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ผลการวิจัย
1. บทเรียนบนเว็บร่วมกั บการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ ผู้วจิ ั ย
พัฒนาขึน้ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/80.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผ ลของบทเรีย นบนเว็บร่วมกับการเรีย นรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูล ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่า เท่า กับ 0.6244 แสดงว่า นัก เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ
TGT มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 62.44
3. นัก เรีย นที่เรีย นด้วยบทเรีย นบนเว็บร่วมกับการเรีย นรู้แบบ TGT มีคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเท่ากับ 18.78 มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 13.00 ส่วนนัก เรียนทีเ่ รียนด้วยการเรียนรู้แบบ
STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 16.56 มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 12.13 แสดงว่า
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้
แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด วิเคราะห์ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการ
เรียนรู้แบบ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. นัก เรีย นที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT มีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรีย นรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล ชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 5 มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/80.08 ซึ่ง สูงกว่า เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ นั่นแสดงว่า บทเรีย นบนเว็บร่วมกับการ
เรียนรู้แบบ TGT เรื่อง ระบบฐานข้อมูล เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพราะสามารถทาให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 82.06 และสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้เฉลี่ยร้อยละ 80.08 นอกจากนีบ้ ทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ยัง ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยให้การ
เรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง เป็นการสนองตอบ
ความแตกต่างระหว่า งบุคคลของนักเรียนแต่ละคน สามารถให้ก ารเสริมแรงได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ
โดยการให้ผลป้อนกลับทันทีในรูปของคาอธิบาย สี ภาพ และเสียง ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้ น
ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้โดยไม่มขี ้อจากัดในด้านเวลาและสถานที่ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2554 : 16-17) ทา
ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุจุด ประสงค์การเรียนรู้ได้อย่า งมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรดร จั้นวันดี (2551 : 102) เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง การเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัต รวิชาชี พชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กับ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน พบว่า การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่า ยสามารถใช้เป็นสื่อ
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การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT ที่พัฒนาขึน้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6244 ซึ่ง
หมายความว่า หลังการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT แล้ว นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
0.6244 คิด เป็น ร้อยละ 62.44 ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บงานวิจั ย ของ ภั ทรดร จั้น วัน ดี (2551 : 102) เรื่อ ง การ
เปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่า ย กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่ง ขัน พบว่า ดัชนีประสิทธิผ ลของ
บทเรียนบนเครือข่ายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เท่ากับ 0.7234 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อย
ละ 72.34
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น และการคิด วิเคราะห์ข องนัก เรียนชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 5 ที่เรีย นด้วย
บทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรดร จั้นวันดี (2551 : 101-102) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์เรื่องการเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการ
เรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน พบว่านัก เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นและทั ก ษะการคิด วิเคราะห์สูง กว่า นัก เรีย นที่เรีย นแบบร่ว มมือเรีย นรู้เทคนิค แข่ง ขัน (TGT) อย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ วิชุณี สารสุวรรณ (2551 : 110-115) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ
ทีมแข่งขัน (TGT) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT มีความพึงพอใจในการเรียนเรื่อง
ระบบฐานข้อมูล โดยรวมและเป็นรายข้อในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.75 ที่เป็นเช่นนีอ้ าจมา
จากการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย นบนเว็ บ นั ก เรี ย นเรี ย นได้ อ ย่ า งอิ ส ระ เรี ย นตามล าดั บ
ความสามารถ เป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก อีกทั้ง ในบทเรียนบนเว็บมีการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT
ร่วมด้วย ซึ่งกระตุ้นและเร้าความสนใจนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเนือ้ หาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้บทเรียนบนเว็บมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ทาให้
นักเรียนสนุกกับบทเรียน ไม่เบื่อหน่าย ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน สอดคล้องกับ ภัทรดร
จั้นวันดี (2551 : 101 - 102) ได้ศึก ษาการเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการเขียน
ผังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบร่วมมือเรียนรู้
เทคนิคแข่งขัน พบว่า นักเรียนที่เรีย นด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีความพึง พอใจในการเรียนโดยรวมในระดับ
มากที่สุด ส่วนนัก เรียนที่เรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่ง ขัน (TGT) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับเทคนิค TGT
1.1.1 การพัฒนาบทเรีย นบนเว็บร่วมกับการเรีย นรู้แบบ TGT ผู้พัฒ นาบทเรีย นควรศึก ษา
ระบบการเรีย นการสอนให้เหมาะสมกับการเรีย นรู้ ซึ่ งประกอบไปด้วย ปัจ จัย น าเข้า (Input) ได้ แก่ การ
วิเคราะห์ก ารสอนให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การออกแบบ และการสร้า ง
บทเรีย น เพื่ อเลือกรูป แบบวิธีก ารเรีย นการสอน กิจ กรรมในบทเรีย นให้เหมาะสมกับ ลัก ษณะการเรีย น
กระบวนการเรียนการสอน (Process) ได้แก่ การเข้าสู่ระบบบทเรียนบนเว็บ กิจกรรมการเรียนการสอนผ่า น
บทเรียนบนเว็บ และการประเมินผลการเรียน ปัจจัย ออก (Output) ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การ
ประเมินผลระบบการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุง แก้ไข เป็น ต้น ทั้งนี้นอกเหนือจากการแนะน าบทเรียน
อาจมีความจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่า ง และให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เพื่อปูพนื้ ฐานในการเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บให้เป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
1.1.2 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบTGT ผู้พัฒนาควรคานึงถึงหลักจิตวิทยา
การศึกษาด้วย เช่น ผู้เรียนที่เป็นวัยรุ่น จะต้องเน้นออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะเน้น
เนือ้ หาให้มีความถูกต้องชัดเจนแล้ว ยังต้องเน้นให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้
1.1.3 รูปแบบ ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดที่พอเหมาะ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป สีของตัวอักษร
และเนือ้ หา พืน้ หลังต่าง ๆ บนเว็บ ควรเป็นสีที่ดูแล้วสบายตา ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบTGT กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STADกับกลุ่มตัวอย่างอื่น
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ได้
ระบุไว้ในหลักสูตร โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน และรูปแบบ
การเรียนของนักเรียนที่มคี ุณลักษณะในด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน ทั้งนีเ้ พื่อน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
2.3 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT กับ
รูปแบบการสอนอื่น ๆในระดับชั้นต่าง ๆ
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การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยหลัง
ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น กรณีศกึ ษา : โรงพยาบาลพังโคน
อาเภอพังโคน 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
อรอนงค์ สีหนาท 1

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบบัน ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
สาหรับผู้ป่วยหลังได้รั บยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพัง โคน จังหวัดสกลนคร
การวิจัย ดาเนิน การโดยการสร้าง พัฒนา และทดลองใช้แบบบัน ทึก กลุ่มประชากรในการทดลองใช้แบบ
บันทึกได้แก่ วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังโคน จานวน 3 คน และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล จานวน 30
คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบบันทึก
ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ได้แก่ แบบตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้แบบบันทึก และความคิดเห็นที่มตี ่อ
รูปแบบ/โครงสร้า ง และเนื้อหาในแบบบัน ทึก สถิ ติ ที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้ อมู ล ประกอบด้ วย ค่ าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบบันทึกทางการพยาบาลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ เป็นแบบมีโครงสร้าง โดยมีรายการให้เลือก
และเติมข้อความในช่องที่กาหนด 30 ส่วน โดยต้องบันทึกให้ครบ 30 ส่วน
2. แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมในด้าน
รูปแบบ โครงสร้างและเนือ้ หา โดยรวมในระดับมากที่สุดและสามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิผล
คาสาคัญ : แบบบันทึกทางการพยาบาลในห้องพักฟื้น

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

บทนา
ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึกมีความก้าวหน้าและปลอดภัยสูง แต่หลังการ
ผ่าตัดโดยเฉพาะชั่วโมงแรกเป็นระยะที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติ มีโอกาสเกิดอั นตรายได้ง่ายทั้งจากการผ่าตัด
และจากฤทธิ์ ข องยาระงับ ความรู้สึ ก ซึ่ง บางครั้ ง อาจมีอัน ตรายถึง ชี วิต ได้ ถ้ า ไม่ได้ รับการวินิ จ ฉัย และ
รักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง (กันยา ออประเสริฐ. 2546 : 87) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทันที เป็นระยะที่มีความสาคัญและ
เป็นอันตราย เนื่องจากยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและบอกความต้องการได้ ผลจากการผ่าตัดและการ
ระงับความรู้สึก ทาให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทางานผิดปกติ ยาระงับความรู้สึก จะกดรีเฟล็กซ์การป้องกัน
ตนเอง ทาให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดอาจจะทาให้
เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ (ดารณี พิพัฒนกุลชัย. 2546 : 71)
โรงพยาบาลพัง โคนเป็น โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ได้รับการรับรองซ้าจากสถาบัน รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลเมื่อวัน ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 หน่วยงานวิสัญญีเป็น หน่วยงานหนึ่ง ที่ได้รับความส าคัญ
และได้มีก ารพัฒนาคุณภาพบริก ารวิสัญญีด้านการให้ก ารระงับความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริก าร
ผู้ป่วยในห้องพักฟื้นซึ่งจากสถิติการผ่าตัดของโรงพยาบาลพังโคน ปีงบประมาณ 2554 มีทั้งหมด 1,430 ราย
โรงพยาบาลพัง โคนมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง มีวสิ ัญญีพ ยาบาล 3 คน จึง จัดให้มีก ารบริก ารพยาบาลผู้ป่วยใน
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ห้องพัก ฟื้นเฉพาะในเวลาราชการ และสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้คราวละ 1 คน เท่านั้น เนื่องจาก
อุปกรณ์เครื่องมือมีจากัด ส าหรับนอกเวลาราชการ วิสัญญีพยาบาลที่ให้บริก ารต้องดูแลผู้ป่วยจนฟื้น จาก
ยาสลบดีจึงส่ง กลับหอผู้ป่วย โดยทั่วไปผู้ป่วยแต่ล ะรายจะได้รับการดูแลที่ห้องพักฟื้น ประมาณ 15-30 นาที
ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับอาการและข้อบ่ง ชีใ้ นการย้ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นตามการพิจารณาตัด สินใจของวิสัญญี
พยาบาลแต่ละคน
ปัจ จุบันยังไม่มแี บบบัน ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลใช้ เพียงแต่ใช้แบบประเมิน
Fast-Track-Criteria ซึ่ ง เป็ น แบบประเมิ น การย้ า ยผู้ ป่ วยออกจากห้ อ งพั ก ฟื้ น ร่ วมกั บ การบั น ทึ ก ในใบ
Anesthesia Record ทาให้การประเมิน หลังได้รับยาระงับความรู้สึก แรกรับที่ห้องพักฟื้นไม่ละเอียดพอ แต่ถ้า
ต้องบันทึกจานวนมาก จะบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล ในแฟ้มประวัติของผู้ป่วย การปฏิบัติดังกล่าว
พบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงาน การประเมินผล การวิเคราะห์ การระบุปัญหาไม่ชัดเจน บันทึกไม่ต่อเนื่อง ไม่
ค่อยบันทึก เนื่องจากความไม่สะดวกและมีเวลาจากัด แบบบันทึกที่ใช้ในห้องผ่า ตัดมีจานวนมาก ทาให้การ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยขาดความต่ อ เนื่ อ ง และการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการพยาบาลท าได้ ย าก การประเมิ น
ภาวะแทรกซ้อนหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก ไม่ครอบคลุม ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโดยตรง ผู้ศึกษาในฐานะ
เป็นวิสัญญีพยาบาลและปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สกึ ในห้องพักฟื้นได้ตระหนักถึงปัญหา
ดัง กล่า ว จึง มีความสนใจที่จ ะพัฒนาแบบบันทึก ทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังจากได้ รับระงับความรู้สึก ใน
ห้องพักฟื้นที่มีมาตรฐานและเอือ้ ต่อการปฏิบัติงานที่มีผู้รับบริการจานวนมาก เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะพัก ฟื้น ที่อาจจะเกิด ขึ้น กอปรกับเป็น ตัวชี้วัด ที่สาคัญ ในการประกันคุณ ภาพการพยาบาลวิสัญญีใน
ห้องพักฟื้น และเป็นการประยุกต์และพัฒนาแบบบันทึกให้เหมาะสมกับการใช้งานในโรงพยาบาลพังโคน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อสร้างแบบบัน ทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล สาหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ
ความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล สาหรับ
ผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึ ก ในห้องพัก ฟื้น โรงพยาบาลพัง โคน อาเภอพัง โคน จังหวัด สกลนครใน
ประเด็นเกี่ยวกับ คุณภาพการบันทึก และประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาล

สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิทธิผลจากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลสาหรับผู้ป่วยหลัง
ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
2. ประโยชน์จากการใช้แบบบัน ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยหลัง
ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้า นเนื้อหา มุ่ง สร้างและศึกษาประสิทธิผ ลของการใช้แบบบัน ทึก ตามกระบวนการ
พยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลัง ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพัก ฟื้น โรงพยาบาลพังโคน จัง หวัดสกลนคร ใน
ด้านคุณภาพการบันทึก และประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาล
2. กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิสัญญีที่ทาหน้าที่ในการบันทึก จานวน 3 คนและผู้ป่วยที่มารับบริการ
ระงับความรู้สึก จานวน 30 คนเลือกแบบเจาะจง
3. ตัวแปรที่ศกึ ษา
3.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วย
หลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น
3.2 ตั วแปรตาม คือ ประสิ ทธิผ ลของการใช้แบบบั น ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการ
พยาบาลสาหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น จาแนกออกเป็ น 2 ด้าน คือ 1) คุณภาพการ
บัน ทึก ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง 2) ประโยชน์จ ากการใช้แบบ
บันทึกทางการพยาบาล

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา 2) การสร้างยุทธศาสตร์ 3)
การทดลองใช้ยุทธศาสตร์ และ 4) การปรับปรุง และเผยแพร่ยุทธศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง
1) แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลสาหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ
ความรู้สกึ ในห้องพักฟื้น
2) คู่มือการบัน ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยหลัง ได้รับยาระงับ
ความรู้สึกในห้องพักฟื้น
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 1) แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย
หลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น ด้านความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง
ของการบัน ทึก 2) คู่มือส าหรับ ตรวจสอบคุณ ภาพการบัน ทึ ก ทางการพยาบาลผู้ป่ วยหลัง ได้ รับยาระงับ
ความรู้สึก ในห้องพัก ฟื้น 3) แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ย วกับประโยชน์จ ากการใช้แบบบันทึก ทางการ
พยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น
การวิเคราะห์ข้อมูล นาแบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึก และแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ระดับคุณภาพการบันทึกในด้านความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง
ของบันทึกทางการพยาบาล วิเคราะห์โดยคานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ
ความรู้สึกในห้องพักฟื้น วิเคราะห์โดยคานวณค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาล สรุปจาแนกตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. แบบบันทึกมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) การกาหนดขอบเขต และโครงสร้างของแบบบันทึกทางการพยาบาล
2) รูปแบบการบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล
สาหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น
2. คู่มือการบันทึ กทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับ
ความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีสาระสาคัญดังนี้ 1) วัตถุประสงค์
ของการบั น ทึ ก 2) การไหลเวี ย นของการบั น ทึ ก 3) ลั ก ษณะของแบบบั นทึ ก 4) รู ปแบบการบั น ทึ ก และ 5)
ความหมายและวิธีการบันทึก
3. ผลการประเมิ นความเหมาะสมของแบบบัน ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
สาหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสม ร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่อพิจ ารณาในแต่ล ะรายการ พบ 1
รายการที่มีผลการประเมิน ความเหมาะสม ร้อยละ 98 อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกั น ซึ่ งผู้เชี่ยวชาญบางคนมี
ความเห็นว่า บางหัวข้อไม่จาเป็นต้องมีก็ได้
4. สาระสาคัญในคู่มอื ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
ส าหรับ ผู้ป่วยหลัง ได้รับยาระงับความรู้สึก ในห้ องพั ก ฟื้น โรงพยาบาลพัง โคน มี 5 ขั้น ตอน ดัง นี้ 1) การ
ประเมินอาการ 2) การวินิจฉัยการพยาบาล 3) การวางแผนการพยาบาล 4) การปฏิบัติการพยาบาล และ 5)
การประเมินผลการพยาบาล
5. ผลจากการบัน ทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยหลัง ได้รับยา
ระงับความรู้สึก ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นดังนี้
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า จานวนวิสัญญีพยาบาล 3 คน เป็นวิสัญญีพยาบาลที่
มี อ ายุ 31-40 ปี , อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี อย่ า งละ 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 ส่ ว นมากมี
ประสบการณ์การทางานพยาบาลวิชาชีพมาก่อน และมีประสบการณ์การทางานด้านวิสัญญีพยาบาล มากกว่า
10 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนการใช้แบบบันทึกวิสัญญีพยาบาลได้ทาแบบบันทึกคนละ 10 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 33.33
จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น ผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น ที่
ถูก บัน ทึก ในแบบบัน ทึ ก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ ป่ วยหลัง ได้รับ ยาระงั บ
ความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 86.67 เป็นเพศชายจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ผู้ป่วยที่ถูกบันทึก
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ทางการพยาบาลส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และ 31-40 ปี อย่างละ 10 คนคิด เป็น ร้อยละ 33.33 มี
อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ13.33 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 10 มีอายุระหว่าง 61-70 ปี จานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 มีอายุระหว่าง 11-20 ปีจานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.33 ผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย 35.37 ปี เวลาที่ผู้ป่วยถูก บันทึกส่วนใหญ่จะเป็นเวลาการทางาน
เวรเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จ านวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.33 และเวรบ่ายตั้ง แต่เวลา 16.3000.30 น. จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67
5.2 ผลการจ าแนกตามเกณฑ์ก ารตรวจสอบคุณภาพการบัน ทึก ทางการพยาบาลสาหรับ
ผู้ป่วยหลัง ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่า
ทุกขั้นตอนอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบันทึกตามแบบฟอร์ม จะต่างกัน
เพีย งเล็ก น้อยดัง นี้ การบัน ทึก ในส่วนของการวินิจ ฉัย การพยาบาล การวางแผนการพยาบาล และการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้คะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 การบันทึกการประเมิน อาการได้คะแนน 116
คะแนน คิด เป็นร้อยละ 96.67 การบันทึกการประเมินผลการพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องได้คะแนน 114
คะแนน คิด เป็น ร้อยละ 95 ส่วนการบัน ทึก ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ การบัน ทึก ในส่วนของข้อมูล ทั่วไปได้
คะแนน 112 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33
5.3 ความคิดเห็นของวิสัญญีพ ยาบาลโรงพยาบาลพัง โคน อาเภอพังโคน จัง หวัดสกลนคร ที่มี
ต่อแบบบันทึกทางการพยาบาลในด้านประโยชน์ในการใช้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละหัวข้อ พบว่า หัวข้อที่การประเมินประโยชน์จากการนาไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุดมีคะแนนประเมินเต็ม 5
คือ ข้อมูลทั่วไป ส่วนอีก 4 หัวข้อ ได้คะแนนประเมิน 4.67 ระดับของการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกัน

การอภิปรายผล
จากการดาเนินการเพื่อพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล สาหรับผู้ป่วย
หลัง ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพัง โคน อาเภอพังโคน จังหวัด สกลนครพบว่าบรรลุ
ตามจุดมุง่ หมายของการวิจัยเป็นอย่างดี และมีประเด็นในการวิจัยที่น่าสนใจสาหรับนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบบันทึ กทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล สาหรับผู้ป่วย
หลังได้รับยาระงับความรู้ สึกในห้องพักฟื้ นโรงพยาบาลพังโคน อาเภอพั งโคน จังหวัดสกลนคร จากผลการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพการบั น ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ ป่ วยหลั งได้ รั บยาระงั บ
ความรู้สึ กในห้ องพัก ฟื้น โรงพยาบาลพั งโคน ในด้ านความถูก ต้อง ความครบถ้ วน ความชั ดเจน และความ
ต่อเนื่อง พบว่า ระดับคุณภาพการบัน ทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
เพราะผู้ วิจัย ทาให้ผู้บั น ทึก มี ความรู้ความเข้า ใจในการใช้แบบบัน ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการ
พยาบาล และมีการฝึกปฏิบัติในการบันทึก ตามแบบบัน ทึกทางการพยาบาล ก่อนที่จะทดลองใช้แบบบันทึก
ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล สาหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึ กในห้องพักฟื้น ในการ
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้วิสัญญีพยาบาลทุกคนมีส่วนแสดงความ
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คิดเห็นร่วมกัน เป็นผลทาให้ผู้บันทึกสามารถบันทึกได้อย่างดี จากการประเมินคุณภาพการบันทึกการในด้าน
ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความชัดเจน และความต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึน้ สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับ ผู้ป่ว ยหลั ง ได้รับ ยาระงับ ความรู้สึ ก ในห้ องพั ก ฟื้ น
โรงพยาบาลพั ง โคน อยู่ ในเกณฑ์ ดี ม าก ส่ ว นหนึ่ง เป็ น ผลที่เกิ ด จากแบบบั น ทึ ก ทางการ พยาบาลตาม
กระบวนการพยาบาล ซึ่ งสอดคล้ องกั บการศึ กษาของวัชชรีภรณ์ รั ต นสาร (2543 : บทคั ด ย่ อ) ที่ ศึ ก ษา
ประสิทธิผ ลของแบบบัน ทึก โดยใช้แบบบัน ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ส าหรับผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุก เฉินในโรงพยาบาลสุรินทร์ พบว่า ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เมื่อแรกรับ คุณภาพการบันทึก
อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากขั้นตอนนีส้ ่วนใหญ่เป็น การเปิดช่องว่างให้บรรยาย ทาให้ใช้เวลาในการบันทึก ผู้
บันทึกจึงละเลยในส่วนนี้ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรินทร์ ซุนซัง (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการ
พั ฒ นาแบบบั น ทึก ทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลส าหรับ ผู้ ป่ วยอุ บั ติ เหตุ แ ละฉุ ก เฉิ น ใน
โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พบว่า แบบบันทึกมีความเหมาะสมในเชิงโครงสร้า ง
และเนือ้ หาอยู่ในระดับมาก สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือ 1) คุณภาพการบันทึกอยู่ใน
ระดับดี และ 2) ประโยชน์จากการใช้แบบบันทึกอยู่ในระดับมาก
2. ประโยชน์จากการใช้แบบบัน ทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล สาหรับผู้ป่วยหลัง
ได้รับยาระงับความรู้สึก ในห้องพัก ฟื้น โรงพยาบาลพัง โคน อาเภอพัง โคน จัง หวัด สกลนคร ในด้าน ความ
สะดวก ความเหมาะสม การสื่อสารได้ในทีมสุข ภาพ และการแก้ปัญหาได้ต ามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.73 ระดับความคิดเห็นเท่ากันทุกหัวข้อ แสดงว่า วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพัง โคน อาเภอพัง
โคน จัง หวัด สกลนครเห็น ด้วยมากที่สุดกับทุก หัวข้อ หากพิจ ารณาระดับความคิด เห็น ต่อการบัน ทึก ตาม
ขั้นตอนของกระบวนการบันทึก พบว่า วิ สัญญีพยาบาลมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด กับการบันทึกข้อมู ล
ทั่วไป ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 5 ส่วนการบันทึกการประเมินอาการ การวินิจฉั ยการพยาบาล การ
ปฏิบัติก ารพยาบาลและการประเมินผล และการดูแลต่อเนื่อง ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.76
ทั้งนีเ้ นื่องจากเป็นแบบบันทึก ที่มีโครงสร้า งโดยใช้ก รอบแนวคิดกระบวนการพยาบาลที่ชัดเจน แบบบัน ทึก มี
เนือ้ หาที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถแก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้ตามความต้องการ แบบ
บันทึกการจัด เรียงเนือ้ หาตามลาดับการบันทึก ก่อน-หลัง แบบบัน ทึกมีรายการทั้งหัวข้อให้เลือกและช่องให้
เพิ่มเติมข้อความที่ต้องการ แบบบันทึก ทาให้การรัก ษาพยาบาลผู้ป่วยรวดเร็วและเหมาะสม ทาให้การดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง ไม่ต้องใช้เวลามากจนเกินไปในการใช้แบบบันทึก แบบบันทึกช่วยให้การ
สื่อสารในทีมสุขภาพมีความชัดเจน แบบบันทึกช่วยอานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลผูป้ ่วย รูปแบบการ
บันทึกมีความเหมาะสมกับภาระงาน วิสัญญีพยาบาลมีความคิดเห็น ในระดับมากสาหรับช่องเพิ่มข้อมูลใน
แบบบันทึก ขนาดของแบบบันทึก และขนาดของตัวหนังสือ ในส่วนของคู่มอื ของแบบบันทึกตามกระบวนการ
พยาบาล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เพราะคู่มอื การบันทึกมีคาอธิบายชัดเจน สามารถ
บันทึกได้ด้วยตัวเอง คู่มอื มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับเนือ้ หาในแบบฟอร์มการบันทึก ซึ่ง สอดคล้อง
กับการศึกษาของ อารี ชีวเกษมสุข (2534 : บทคัดย่อ) พบว่าคู่มอื ช่วยให้พยาบาลสะดวกในการบัน ทึกมาก
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ขึน้ นอกจากนี้ วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ยังมีความพึงพอใจในการ
ใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฎิบัติ
1. งานพยาบาลควรสนับสนุนให้มีการบันทึกทางการพยาบาลอย่างจริงจังโดย
1.1 จัดให้มีนโยบายสนับสนุนการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
1.2 จัด ให้มีคณะกรรมการในการทบทวนแบบบัน ทึก ทางการพยาบาลของแต่ล ะหน่วยงานให้
เหมาะสมกับภาระงาน
1.3 จัดอัตรากาลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน
1.4 จัด ระบบนิเทศ และการตรวจสอบการบันทึก ทางการพยาบาลเป็น ระยะๆ ทุก 3-6 เดือน
1.5 จัดอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบันทึกแก่พยาบาลประจ าการเพื่อปรับวิธีการบันทึกให้
ถูกต้อง และทันสมัย
1.6 ควรแก้ไขปรับปรุง แบบฟอร์มการบัน ทึกตามความจาเป็นของหน่วยงาน เพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งานการบันทึกทางการพยาบาล
1.7 จัดทาแบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลในหน่วยงานอื่นๆ
1.8 สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางาน
2. หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาลควรสนับสนุนหน่วยงานให้มีการบันทึกอย่างจริงจัง โดย
2.1 สนับสนุนให้มีก ารกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ย วกับการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยหลัง
ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นและประกาศใช้
2.2 จัด ตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์ข้อมูลการบันทึกเพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาประชุม
วางแผนหาทางแก้ไขให้ตรงจุด
2.3 จัดให้ผู้มีประสบการณ์ และมีความรู้ในหน่วยงานเป็นผู้นิเทศการบันทึก
2.4 หัวหน้างานเป็นตัวอย่างที่ดีในการบันทึก โดยเป็นผู้นาการบันทึก
2.5 ให้นาผลการวิจัยครั้งนีไ้ ปพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
3. พยาบาลวิชาชีพงานวิสัญญีพยาบาลควรปฏิบัติดังนี้
3.1 ปรับเปลี่ย นทั ศ นคติในการบัน ทึก ทางการพยาบาล โดยคานึง คุณ ภาพการปฏิบัติ งานที่
สามารถสะท้อนได้จากการบันทึก ไม่ยึดติดกับจานวนผู้มารับบริการ จานวนบุคลากร และปริมาณงาน แต่ให้
คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกที่สามารถทาได้ในบริบทที่เป็นอยู่
3.2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรู้ต่า งๆ เช่น การประเมินสภาพผู้ป่วย พยาธิสภาพ
ของโรคต่างๆ
3.3 ยอมรับความผิดพลาดในการบันทึกหากถูกนิเทศและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ควรทาการวิจัย และพัฒ นาเกี่ย วกับ กระบวนการปรับเปลี่ย นทั ศ นคติในการทาแบบบั น ทึก ของ
โรงพยาบาลสาธารณสุขประจาตาบล
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สมรรถนะสาคัญของผู้บริหารมืออาชีพ
Significant Competencies of Professional Administrators
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 1

บทคัดย่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีความสลับซับซ้อนหรือเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งมีผ ลต่อการปรับ
ระเบียบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน
และประชาคมในทุกภูมิภาคของโลก ประเทศไทยย่อมได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่า งต่อเนื่ องเช่นกัน
ทั้ง ทางเศรษฐกิ จ สัง คม การเมืองการปกครอง ตลอดจนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ การสื่ อสาร
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของประเทศได้ประสบปัญหาอย่างมากในด้านคุณภาพการศึกษา อาทิ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภาษา และโดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ การอ่านและการเขียน ซึ่งเป็นเครื่ องมือในการศึกษาหา
ความรู้ ยังอยู่ต่ากว่ามาตรฐานและมีแนวโน้มจะต่าลงเรื่อยๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อสร้างความตระหนัก และความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูป
การศึก ษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมุ่ง เน้น ครู ผู้บริหารสถานศึ กษาและบุคลากรทางการศึก ษา ให้มีบทบาท
สาคัญในการผลักดันให้เกิดวิถปี ฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียน เพื่อผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องดาเนินชีวิต
ในสังคมยุคนีต้ ่อไป
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่า วสู่ก ารปฏิบัติให้บรรลุเป้า หมายของหน่วยงานทางการศึกษาทุก
ภาคส่วน จาเป็นจะต้องมีก ารพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่า งเต็มศักยภาพและเกิด ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสมรรถนะของผู้บริหารทั้ง ผู้บริหารการศึก ษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีความจาเป็นในลาดับต้นที่ควรเร่งพัฒนาให้เหมาะสมกับความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
สมรรถนะสาคัญ ทีผ่ ู้บริหารมืออาชีพโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของไทยควรให้
ความสาคัญมี 9 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ 2) มีวสิ ัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 3) มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ 4) มีมนุษยสัมพันธ์ 5) ผู้ประสานสิบทิศ 6) ตั ดสินใจเฉียบขาด 7) พัฒนาทีมงาน 8) บริหาร
แบบมีส่วนร่วม และ 9) คุณธรรมนาชีวิต

1

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ 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.

บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึน้ มีการปรับระเบีย บ
เศรษฐกิจที่นาไปสู่การกาหนดกติกาการค้า การลงทุนและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีที่มีอิทธิพลต่อกระแสการพัฒนา รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและการ
ใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา ทาให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมทั้งการสร้างระบบกลไกและการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์ให้ส ามารถปรับตัวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่า ทัน และรวดเร็ว เพื่อเป็น รากฐานที่
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เข้มแข็งมั่นคงในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีด ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ จึงมีความจาเป็น
เร่ง ด่วนในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพและปริมาณที่พ อเพียง เพื่อรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในทศวรรษใหม่ที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความชานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น
อย่า งไรก็ ต าม ด้วยกระแสการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร พบว่า การจัด การศึก ษาของประเทศไทยยังประสบปัญ หาอยู่มากโดยเฉพาะ
คุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและโดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่านและ
การเขี ย นที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ ของการศึ ก ษาหาความรู้ ยั ง ต่ ากว่ า มาตรฐานและมี แ นวโน้ ม ต่ าลงเรื่ อ ยๆ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 4)
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เมื่อสิน้ สุดแผนการศึกษาแห่งชาติในปี 2559 ในเชิงคุณภาพ คือ คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มี
ความรู้เชิง วิชาการและสมรรถนะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิต ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง มีความสุข มีสุข ภาพทั้ง กายและใจที่
สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่า งมีความสุข เพื่อเป็นเป้า หมายและฐานหลักของ
การพัฒนาประเทศ และในเชิงปริมาณ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ 50
สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงดาเนิน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง (ปี พ.ศ. 2552 - 2561)
ซึ่ง คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึก ษาได้ก าหนดเป้า หมาย ยุท ธศาสตร์ที่ส าคัญ เพื่ อให้ก ารปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ คือ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานระดับสากล 2) คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 3) คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มี
จิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ
มีความสามารถในการแก้ปั ญหา มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้ก าร
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations)
หลั งการประกาศปฏิ ญ ญากรุ งเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่ อวั นที่ 8 สิ งหาคม 2510 ดั งค าขวัญ "One
Vision, One Identity, One Community" ส่งผลให้ เกิดความพยายามในการขั บ เคลื่ อ นและเตรี ย มการเพื่ อ
ความก้าวหน้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
มากยิ่งขึน้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : บทนา) การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนและเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันตามก าหนดในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนทั้ง 3
เสาหลั ก (Three Pillars of ASEAN Community) ซึ่ งประกอบด้ วยประชาคมการเมื องและความมั่ น คงอาเซี ย น
(ASEAN Political and Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น (ASEAN Economic Community :
AEC) และ ประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) อย่ างหลี กเลี่ ย งไม่ ได้
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและความพร้อม
ในการขับเคลื่ อนประเทศให้ก้ าวสู่ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ง สอดคล้องกั บนโยบายในการขับเคลื่ อนการปฏิ รู ป
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การศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะด้านครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาท
สาคัญในการผลักดันให้เกิดวิถีปฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียนเพื่อผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องด ารงชีวิตใน
สังคมประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่า วสู่ก ารปฏิบัติให้บรรลุต ามเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ย วข้องทุก
ภาคส่วนจ าเป็น ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะทรัพ ยากรบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่า งเต็ม ศัก ยภาพและมี ประสิ ทธิภ าพ เกิด ผลสั มฤทธิ์ต่อ ภารกิ จ ของหน่วยงาน ซึ่ง เป็น การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถขององค์ก รให้ส ามารถบรรลุวิสัย ทัศ น์ที่ตั้งไว้ และเป็น ไปตามนัย ของแผนยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - 2555 ทีร่ ะบุในยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้องค์การมุง่ การเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยปรับปรุง ขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้สามารถเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนาขีด ความสามารถให้มีความเป็นมืออาชีพและกาหนดให้ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับมีหน้าที่ในการพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่กาหนดไว้ โดยจัด ให้มีระบบการเรียนรู้และพัฒนา
แบบใหม่ มุ่ง เน้ น การเรีย นรู้จ ากประสบการณ์จ ริงและกรณี ศึก ษามากกว่า การบรรยายในชั้น เรีย นและ
พยายามปรับให้ตรงตามความต้องการของแต่ล ะบุคคลมากขึน้ รวมถึง การจัดให้มีระบบการให้คาแนะน า
(Coaching) / ระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กันและกัน การจัดทาคู่มือการทางานเพื่อ
สามารถปฏิบัติง านราชการได้อย่างมี คุณภาพมาตรฐาน และจัดให้มีก ารเตรียมแผนสร้างบุคลากรทดแทน
(Succession Plan) ในหน่วยงานราชการ ปรับปรุง ระบบการประเมิ น ผลบุคคลในวงราชการให้เกิด ความ
โปร่งใสเป็นที่ยอมรับ
จากแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐดังกล่าว องค์กรจ าเป็นจะต้องปรับกระบวนการ
พัฒนาการบริหารทรัพ ยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสารสนเทศ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อ น. 2547) ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารงานภาครั ฐได้ น าเอาแนวคิ ด สมรรถนะ
(Competency) มาประยุ ก ต์ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะสมรรถนะเป็น ปัจ จัย ที่บ่ ง ชี้ว่า บุ คคลนั้น จะ
ปฏิบัติงานได้ โดดเด่น ในงานหนึ่งๆ และจะช่วยส่งเสริมให้ก ารทางานของระบบราชการในภาพรวมประสบ
ผลสาเร็จ

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กาหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ภาครัฐตามกรอบ ดังนี้ 1) หลัก การบริหารทุนมนุษย์ 2) หลักการกระจายอานาจ 3) หลักคุณธรรม และ
4) หลักความรับผิดชอบ ซึ่ง มีผลทาให้ก ารบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ เป็น การบริหารทรัพ ยากร อัน
ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และงาน เพื่อให้ได้ผ ลสัมฤทธิ์ (Result) คือ วิสัย ทัศ น์ (Vision) รวมกับ
พัน ธกิจ (Mission) เท่า กับ เป้า หมาย (Goal) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Balance Scorecard
(BSC) ซึ่งทุก อย่างต้องวัดได้อย่า งเป็น รูปธรรมและสมดุล ด้วยการวัดว่าการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ
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สัม ฤทธิ์ผ ลเป็น รูป ธรรม เงิน ที่บ ริหารจัด การเกิด ผลคุ้ มค่ า และที่ ส าคั ญ คนมี ส มรรถนะ ตามมาตรฐาน
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2547)
1. ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 (ราชบัณฑิตยสถาน.
2539) อธิบายความหมายของสมรรถนะว่าสมรรถนะตรงกับภาษาอังกฤษ Competency หรือ Competence
หมายถึง คุณลัก ษณะที่มีส่วนช่วยให้บุคคลสามารถผลิต ผลงานที่มีประสิทธิภาพหรือผลงานที่ดีเยี่ย มได้
McClelland เป็น ผู้ริเริ่มใช้คาว่า Competency เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท Hay Mcberและเขียนบทความเรื่อง Testing
for Competency Rather than for Intelligence ได้ให้ค าจ ากั ด ความว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่
ดีหรือตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ สาหรับ Boyatzis (1982 : 21) Boam and Sparrow (1992 :
47 - 48) และ Spencer and Spencer (1993 : 11) ได้ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า สมรรถนะ หมายถึง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตมโน
ทัศน์ (Self - concept) ความรู้ (Knowledge) และทัก ษะ (Skill) ซึ่ง คุณลัก ษณะเหล่า นีจ้ ะเป็นตัวผลัก ดัน หรือ
ปัจจัยเชิงสาเหตุให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือสูง
กว่ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง หรื อ เป้ า หมายที่ ก าหนด และ Blancero, Boroski and Dyer (1996) กล่ า วว่ า สมรรถนะ
(Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติอื่น ที่มี เพื่อให้ได้ พ ฤติก รรมที่ต้องการใน
อนาคต
Kirschner, V. et al. (1997) อ้างอิงมาจาก Spencer and Spencer (1993) ได้ให้นิยาม สมรรถนะ ว่า
หมายถึง ความรู้และทัก ษะทั้ง ปวงที่บุคคลมีอยู่ ในตน และสามารถน ามาใช้ได้อย่า งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายแน่นอนอย่า งหนึ่ง ในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย หรือสมรรถนะ
หมายถึง ความสามารถที่จ ะทาให้เกิด ความพึง พอใจและการตัด สินใจอย่า งมีประสิทธิผ ลในสถานการณ์
เฉพาะอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง การที่ จ ะกระท าได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในสถานการณ์ นั้ น ต้ อ งใช้
วิจารณญาณ ค่านิยม และความเชื่อมั่นในตนเองด้วย ดังนั้น สมรรถนะ (C) จึง เป็น ฟัง ก์ชั่นของความรู้ (K)
ทัก ษะ (Sk) และสถานการณ์ (S) นั่ น คื อ C = f (K, Sk, S) ส่ว น Ledford (1995) อ้ า งอิง ใน Ledford and
Heneman (1998) ได้นิยามสมรรถนะว่า หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกของบุคคล รวมถึงความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมที่ทาให้เกิดการกระทา นอกจากนีย้ ังมีลักษณะอื่นๆ ที่ประกอบเป็นสมรรถนะ ได้แก่ แรงจูงใจ เจต
คติ ค่า นิยม และการตระหนัก รู้ในตนเอง Dubiois and Rothwell (2004 : 16) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง
คุณ ลั ก ษณะที่ทุ ก คนมี และใช้อย่ า งเหมาะสมเพื่ อผลัก ดัน ให้ ผ ลการปฏิ บัติ ง านบรรลุต ามเป้า หมาย ซึ่ ง
คุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจน
รูปแบบความคิดและวิธีคดิ ความรู้สึกและการกระทา
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการไทยที่สนใจศึกษาเกีย่ วกับสมรรถนะได้ให้ความหมายของสมรรถนะอย่าง
หลากหลายทั้งสอดคล้องและแตกต่างกันออกไป เช่น
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อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548 : 22 - 23) กล่าวว่า Competency หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพ
หรือสมรรถนะ ซึ่ง เป็น ตัวที่ก าหนดรายละเอีย ดของพฤติก รรมการแสดงออก เป็น การตอบคาถามว่า "ทา
อย่างไรที่จะทาให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสาเร็จ (How)" มากกว่าการตอบว่า "อะไรเป็นสิ่งที่หัวหน้า
งานคาดหวังหรือต้องการ (What)" ทั้งนี้การกาหนดความสามารถหรือ Competency นั้น จะแบ่งออกเป็น 3
มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูล หรือสิ่ง ที่ถูก สั่ง สมมาจากการศึก ษาทั้ง ในสถาบั น
การศึก ษา สถาบัน ฝึก อบรม / สัมมนา หรือการศึก ษาด้วยตนเอง รวมถึง ข้อมู ล ที่ได้รับจากการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ
1.2 ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่จะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึน้ โดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ
ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นขึน้ มา
1.3 พฤติก รรมที่พึ งปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้เป็น เช่น ความใฝ่รู้ ความ
ซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร และความมุง่ มั่นในความสาเร็จ
ส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือน (2548 : 4 - 7) อธิบ ายว่า สมรรถนะ หมายถึ ง
คุณลักษณะเชิงพฤติก รรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึ่งได้ มัก จะต้องมีองค์ประกอบทั้งความรู้ ทัก ษะ / ความสามารถ และคุณลัก ษณะอื่นๆ เช่น
สมรรถนะการบริการที่ดี คือ "สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้" หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่
ความรู้ในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคน
ใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีได้
รัต นาภรณ์ ศรีพ ยัคฆ์ (2548) และ รัชนีวรรณ วนิชย์ถ นอม (2548) กล่า วตรงกัน ว่า สมรรถนะ
(Competency) มีความหมายตามพจนานุก รมว่า ความสามารถหรือสมรรถนะ ในภาษาอัง กฤษมีคาที่ มี
ความหมายคล้า ยกัน อยู่หลายคา ได้แ ก่ Capability, Ability, Proficiency, Expertise, Skill, Fitness, Aptitude
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใช้ภาษาไทยว่า "สมรรถนะ" แต่ในบางองค์กรใช้ คาว่า "ความสามารถ"
ซึ่งหมายถึง บุคลิก ลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย สามารถวัด
หรื อสั ง เกตได้ จ ากพฤติ ก รรมการท างาน ซึ่ ง อาจเกิ ด จากพรสวรรค์ ที่ มี ติด ตั วมาตั้ง แต่ เกิ ด หรื อจาก
ประสบการณ์ ก ารทางาน หรือจากการศึก ษาฝึก อบรม ธารงศัก ดิ์ คงคาสวัส ดิ์ (2548 : 9) ได้อธิบายว่า
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ
ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549 :
16) สรุ ปว่ า สมรรถนะ (Competency) คื อ ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และคุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ คคล
(Personal Characteristic or Attributes) ที่ทาให้บุคคลนั้นทางานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2550) ได้แปลชื่อเรียกของ Competency ว่า "ความสามารถ, ศัก ยภาพหรือ
สมรรถนะ" และสรุปความหมายของ Competency ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ
(Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait)
กลุ่ ม ที่ 2 หมายถึ ง กลุ่ม ของความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และ คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล
(Attributes) หรือเรียกว่า KSAs ซึ่งสะท้อนให้เห็น จากพฤติกรรมในการทางานของแต่ละบุคคลที่สามารถวัด
และสังเกตเห็นได้
กล่า วโดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง คุณลัก ษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ง
ความรู้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวัดและสัง เกตเห็น
ได้ อาจเกิดจากพรสวรรค์หรือการเสริมสร้างขึน้ โดยผ่านการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา
2. ความสาคัญของสมรรถนะ
อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธ์ (2548) กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของการน าสมรรถนะไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แทบทุก กระบวนการ หลักส าคัญ คือ ต้องให้คนที่มี ส มรรถนะนั้นได้
ทางานตามสมรรถนะที่เขาถนัด หรือมีความสามารถ ได้มโี อกาสพัฒนาสมรรถนะให้เต็มขีดตามที่จ ะทาได้
สมรรถนะบางสมรรถนะอาจจะพัฒนายาก บางสมรรถนะอาจจะพัฒนาได้ง่า ย องค์ก รต้องคานึง ถึงความ
เหมาะสมระหว่างคนกับงาน (Person – Job Fit) โดยต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (Put the Right Man in the
Right Job) การนาสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถทาได้หลายประการ ดังนี้ 1)
การวางแผนทรัพ ยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 2) การตีคา่ งานและการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
(Job Evaluation and Wage and Salary Administration) 3) การสรรหาและการคัด เลือก (Recruitment and
Selection) 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 5) การวางแผนสายอาชีพและการสืบ
ทอดต าแหน่ง (Career Planning and Succession Planning) 6) การบริหารผลการปฏิบัติง าน (Performance
Management) และ 7) การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลิกจ้าง (Rotation, Promotion, and Termination)
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2546 : 11 - 16) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสมรรถนะไว้ ดังนี้
1. ช่ วยสนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ และกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร สมรรถนะที่ เป็ น หลั ก ( Core
Competency) นั้นจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ เจตคติ ของคนในองค์กรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ข ององค์ กร เปรียบเสมือนตัวเร่ง ปฏิกิริยาให้ภารกิจต่างๆ
บรรลุเป้าหมายได้ดี และเร็วยิ่งขึน้
2. การสร้า งวัฒ นธรรมองค์ก ร (Corporate Culture) ถ้า องค์ก รใดไม่ ได้ ออกแบบวัฒ นธรรม
โดยรวมขององค์กรไว้ อยู่ไปนานๆ พนักงานหรือบุคลากรจะสร้างวั ฒนธรรมองค์กรขึน้ มาเองโดยธรรมชาติ
วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กร ดังนั้น สมรรถนะจึงมีประโยชน์ต่อ
การก าหนดวัฒ นธรรมองค์ก ร ดั ง นี้ 1) ช่วยสร้า งกรอบการแสดงออกทางพฤติก รรมของคนในองค์ก ร
โดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) ช่วยสนับสนุนการด าเนิน งานขององค์ก รให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 3) ช่วยให้เห็น แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์ก รได้ และ 4) ช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค์ได้
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3. เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงานด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร
การพัฒนา และการฝึก อบรม การเลื่อนระดับ ปรับต าแหน่ง การโยกย้า ยบุคลากร การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน ดังนี้
3.1 การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) สมรรถนะมีประโยชน์ ดังนี้ 1) ช่วยให้การคัดเลือก
คนเข้าทางานถูก ต้องมากขึน้ เพราะคนบางคนเก่งมีความรู้ความสามารถสูง ประสบการณ์ดี แต่อาจจะไม่
เหมาะสมกับลักษณะการทางานในตาแหน่งนั้นๆ หรือไม่เหมาะสมกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรก็ได้ 2)
นาไปใช้ในการออกแบบคาถามหรือแบบทดสอบ 3) ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน 4)
ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากร 5) ป้องกันความผิดพลาดในการคัดเลือก
3.2 การพัฒนาและฝึก อบรม (Training and Development) สมรรถนะมีประโยชน์ในการ
พัฒนาและฝึกอบรม ดังนี้ 1) นามาใช้ในการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาและฝึกอบรม (Training
Road Map) 2) ช่วยให้ทราบว่าผู้ดารงตาแหน่งนั้นๆ จะต้องมีความสามารถเรื่องอะไร และช่องว่าง (Training
Gap) ระหว่า งความสามารถที่ต าแหน่งต้องการกับความสามารถที่เขามีจริงห่า งกันมากน้อยเพีย งใด เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ต่อไป และ 3) ช่วย
ในการวางแผนพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งให้ส อดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการนาสมรรถนะ
ของตาแหน่งงานที่สูงขึน้ ไปพัฒนาบุคลากรในขณะที่เขายังดารงตาแหน่งที่ต่ากว่า
3.3 การโยกย้ายตาแหน่ง หน้า ที่ (Rotation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการโยกย้ายตาแหน่ง
หน้าที่ ดังนี้ 1) ช่วยให้ทราบว่าตาแหน่งที่จ ะย้ายไปนั้น จาเป็นต้องมีสมรรถนะอะไร แล้วผู้ที่จะย้ายมีหรือไม่มี
สมรรถนะอะไร 2) ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพราะถ้าย้ายคนที่มีสมรรถนะไม่เหมาะสมไป อาจจะ
ทาให้เสียทั้งงานและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
3.4 การประเมิน ผลการปฏิ บั ติง าน (Performance Appraisal) สมรรถนะมีป ระโยชน์ ใน
การประเมินผลการปฏิบัติง าน ดัง นี้ 1) ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเรื่อ งใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติง านสามารถ
ปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลงานมาตรฐานทั่วไป 2) ช่วยในการกาหนดแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล
3.5 การบริ ห ารผลตอบแทน (Compensation) สมรรถนะมี ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห าร
ผลตอบแทน ดังนี้ 1) ช่วยในการกาหนดอัตราว่า จ้างพนักงานใหม่วา่ ควรจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถ ไม่ใช่กาหนดอัตราจ้างเริ่มต้นด้วยวุฒกิ ารศึกษาเหมือนอดีตที่ผ่านมา 2) ช่วยในการจ่า ย
ผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่เพิ่ม ขึน้ ไม่ใช่จ่ายผลตอบแทนตามอายุงาน หรือจานวนปีที่เพิ่มขึ้น
เหมือนสมัยก่อน
ชูชัย สมิทธิไกร (2550) กล่า วว่า สมรรถนะมีค วามส าคัญ ทั้ง ต่อบุ คคลและองค์ ก าร ได้แ ก่
1) ช่วยให้องค์การสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีทั้งด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานได้สาเร็จตามความต้องการขององค์การอย่างแท้จริง 2) ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติง านทราบถึงระดับความรู้ ทัก ษะ และความสามารถของตนเองว่า อยู่ในระดับใดและจ าเป็น ต้อง
พัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 3) นาไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
ในองค์การ 4) สมรรถนะช่วยสนับสนุนให้ตัวชีว้ ัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators : KPIs) บรรลุ
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เป้ า หมาย เพราะสมรรถนะจะเป็น ตั วบ่ ง บอกได้ ว่า ถ้า ต้อ งการให้ บรรลุ เป้ า หมายของ KPIs แล้ว จะใช้
สมรรถนะใดบ้า ง 5) ใช้ ต รวจสอบผลการปฏิบัติ ง านของบุคลากร 6) สมรรถนะช่วยให้ก ารหล่อ หลอม
สมรรถนะขององค์การประสบผลสาเร็จยิ่งขึน้ เพราะถ้าบุคลากรในองค์การทุก คนปรับสมรรถนะของตนเอง
ให้เข้ากับมาตรฐานที่องค์การก าหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถส่ง ผลให้เกิด เป็น สมรรถนะ
เฉพาะขององค์การนั้นๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนในองค์การมีสมรรถนะในเรื่อง
การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
จากความสาคัญของสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาดังที่นาเสนอมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าสมรรถนะ
มีความสาคัญทั้งต่อตัวบุคคลและองค์การ เพราะสมรรถนะมีความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งสามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้า ในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการจ่า ย
ค่าตอบแทน เป็นต้น

องค์ประกอบของสมรรถนะ
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะ นักการศึกษาได้นาเสนอไว้แตกต่างกัน ดังนี้
McClelland (1973) กล่า วว่า สมรรถนะ ประกอบด้วย องค์ป ระกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ เป็ น
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) นั้น ถือว่าเป็นส่วนที่คนแต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีขนึ้ ได้ไม่ยากนัก
ด้วยการศึกษาค้นคว้า (ทาให้เกิดความรู้ Knowledge) และการฝึกฝนปฏิบัติ (ทาให้เกิดทักษะ Skills) ในส่วนนี้
นัก วิชาการบางท่า นเรียกว่า "Hard Skills" ในขณะที่องค์ประกอบส่วนที่เหลือ คือ Self - concept (เจตคติ
ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง) รวมทั้ง Trait (บุคลิกลักษณะประจาของแต่ละบุคคล)
และ Motive (แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละบุคคล) เป็นสิ่งที่พัฒนายาก เพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน
ตัวบุคคล ส่วนนี้นัก วิชาการบางท่า นเรีย กว่า "Soft Skills" แนวคิด ดัง กล่า วอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้าแข็ง
(Iceberg Model) ได้วา่ ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบได้กับภูเขาน้าแข็ง ส่วนที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้
ง่าย คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้า นั่นคือ องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่วนที่มองเห็นได้ยากอยู่
ใต้ผิวน้า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ส่วนที่อยู่ใต้น้ามีผลต่อ
พฤติก รรมในการทางานของบุคคลและเป็น ส่วนที่พัฒนาได้ยาก ซึ่ง McClelland ได้อธิบายความหมายของ
องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ไว้ดังนี้
1. ทัก ษะ (Skills) คือ สิ่งที่บุคคลกระทาได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจาจนเกิด ความชานาญ เช่น
ทักษะของหมอฟันในการอุดฟันโดยไม่ทาให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาท หรือเจ็บ
2. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้าน
การบริหารต้นทุน เป็นต้น
3. เจตคติ ค่า นิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น
(Self - concept) เช่น Self - concept ของคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ เป็นต้น
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4. บุคลิกลัก ษณะประจาของแต่ละบุคคล (Trait) เป็นสิ่ง ที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น เขาเป็นคนที่
น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ หรือเขามีลักษณะเป็นผู้นา เป็นต้น
5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) เป็นพลังที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อมุง่ ไปสู่สิ่ง ที่
เป็นเป้าหมายของเขา เช่น บุคคลที่มุ่งผลสาเร็จ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและ
พยายามทางานให้สาเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงวิธีการทางานของตนเองตลอดเวลา

ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้าแข็ง
ที่มา : แมคเคลแลนด์
Boyatzis (1982 : 229 - 234) กล่า วว่า รูปแบบของสมรรถนะหมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญ
5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์ โดยปรากฏใน
รูปแบบที่หลากหลายที่ผลักดันและนาไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล
2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) คือ ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นที่เหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึน้ ได้ทั้งในระดับที่มีสติและไม่มสี ติ
3. ภาพลัก ษณ์ (Self - image) คือ ความเข้าใจตนเองและการประเมิน ความเข้าใจ คาจ ากัด
ความนีม้ าพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง
4. บทบาททางสัง คม (Social Role) คือ สิ่ง ที่บุคคลต้องการสื่อให้ผู้อื่น ในสัง คมเห็น ว่าตัวเขามี
บทบาทต่อสังคมอย่างไร เช่น การเป็นผู้นาทีมงาน ความมีจริยธรรม
5. ทัก ษะ (Skill) คือ ความสามารถในการแสดงพฤติก รรมที่เป็น ระบบและต่อเนื่องจนบรรลุ
เป้าหมายการทางาน
Spencer and Spencer (1993 : 9 - 12) อธิบายว่า ภายใต้ความหมายของคุณลัก ษณะเฉพาะ
สมรรถนะ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 5 องค์ประกอบ คือ
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1. แรงจู งใจ (Motives) หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่บุ คคลมั กเฝ้าคิด ถึงตลอดเวลา หรือมัก ต้องการ
ตลอดเวลาซึ่งนาไปสู่การกระทาของบุคคล หรือเป้าหมายเฉพาะบางเรื่อง ขณะเดียวกัน ก็ชี้ทางและคัด สรร
พฤติกรรมให้แตกต่างจากเป้าหมายหรือพฤติกรรมอื่นๆ
2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองที่ทาสม่าเสมอ กับ
สถานการณ์หรือข่าวสารที่ได้รับ
3. มโนทัศน์ในตน (Self - concept) หมายถึง ภาพลักษณ์ ของตัวเอง คุณค่า ความเชื่อหรือเจต
คติของบุคคล
4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลที่บุคคลมีอยู่ในเรื่องเฉพาะนั้นๆ
5. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่จะแสดงออกหรือกระทาในเรื่องงานทั้งที่เป็นงาน
ด้านจิตใจหรือกายภาพ
Kaplan and Norton (2004 : 231 - 232) แบ่ งองค์ ประกอบของสมรรถนะเป็ น 3 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เหมาะสมต่องานที่องค์ก ารก าหนด เช่น รู้เรื่อง
งานที่จะทา รู้เรื่องลูกค้า เป็นต้น
2. ทัก ษะ (Skill) หมายถึง ทักษะที่สอดคล้องกับความรู้ เช่น ทักษะในการต่อรอง ทักษะใน
การให้คาปรึกษา และทักษะในการบริหารโครงการ เป็นต้น
3. ค่านิยม (Values) หมายถึง กลุ่มของคุณลัก ษณะพิเศษหรือพฤติกรรมที่ส ร้า งผลงานที่
โดดเด่น งานบางอย่างต้องทาเป็นทีม บางอย่างต้องทาคนเดียว การสร้างค่านิยมให้กลมกลืนกับงานจึงเป็น
สิ่งจาเป็น
จากการอธิ บายองค์ประกอบของสมรรถนะข้างต้ น พอสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ
ประกอบด้วย 3 ด้ าน ได้แก่ ด้า นความรู้ (Knowledge) ด้ านทั กษะ (Skills) และด้านคุณลั กษณะเฉพาะบุ คคล
(Personal Characteristics) เช่น ภาพลักษณ์ (Self - image) หรือมโนทัศน์ในตน (Self - concept) ค่านิยม (Values)
พฤติกรรม (Behaviors) เจตคติ (Attitude) ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจเกิดจากความสามารถของบุคคลนั้นๆ เอง
หรือเกิดจากความสามารถที่สร้างขึน้ ภายหลังจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการทางาน

ประเภทของสมรรถนะ
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 10) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะเป็น 3 ประเภท คือ 1. Organization
Competencies เป็นความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การที่มีส่วนทาให้องค์การนั้นไปสู่ความสาเร็จ
และเป็นผู้นาในด้านนั้นๆ ได้ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการสอน
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2. Job Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ทักษะ เจตคติความ
เชื่อ และอุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่ง นั้น ๆ ได้สูงกว่า
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มาตรฐาน เช่น ความสามารถในการเป็นผู้นาทีมงานของผู้บริหารตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ความสามารถใน
การวิเคราะห์วิจัยในตาแหน่งทางด้านวิชาการซึ่งเป็นความสามารถที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้
3. Personal Competency หมายถึง บุคลิก ลัก ษณะของคนที่ส ะท้อนให้ เห็น ถึง ความรู้ ทัก ษะ
ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทาสิ่ง หนึ่ง สิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่ วไป เช่น
ความสามารถในการวาดภาพของศิลปิน การแสดงกายกรรมของนักกีฬา เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรีย ก Personal
Competency ว่า "ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล" ซึ่งยากต่อการเรียนรู้หรือลอกเลียนแบบได้
ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548 : 31 - 32) ได้จัดแบ่งประเภทของ Competency ออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
1. Core Competency หมายถึง คุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) พืน้ ฐานที่เป็นหลักที่ทุกตาแหน่งงานใน
องค์การ (ไม่วา่ จะเป็นฝ่าย หรือแผนกใด) จะต้องมี หรืออาจพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Core Competency ถือเป็น
"คุณสมบัติร่วม" ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องมี Core Competency ขององค์กรหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอีก
องค์ก รหนึ่ง ก็ได้ และ Core Competency คือ ส่วนหนึ่งของ "วัฒนธรรมองค์ก ร" หรือ Competency Culture
นั่นเอง
2. Competency อื่นที่ไม่ใช่ Core Competencyหรือ Non-Core Competency Competency นีเ้ ป็น
คุณ สมบัติ (หรื อคุณ ลั ก ษณะ) ที่ องค์ ก รต้ องการส าหรับแต่ล ะต าแหน่ง งาน ซึ่ง ได้ แก่ Functional / Job /
Technical Competency, Individual / Personal Competency, Leadership /Managerial Competency
สมรรถนะประจาสายงาน
Functional / Job / Technical Competency

สมรรถนะหลัก
Core Competency

องค์กรเดียวกันใช้
Core Competency เหมือนกัน

สมรรถนะส่วนบุคคล
Individual / Personal Competency
สมรรถนะผู้นา
Leadership / Managerial Competency
แต่ละหน่วยงานจะมี Competency
ตามลักษณะงานของแต่ละตาแหน่ง

ภาพที่ 2 ประเภทของสมรรถนะ (Competency Model)
ที่มา : (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. 2548 : 30)
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McClelland จาแนกสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. 2549 : 17 - 19)
1. สมรรถนะขั้น พื้น ฐาน (Threshold Competenciey) หมายถึ ง ความรู้หรือทั กษะพื้ นฐานที่ บุ คคล
จาเป็นต้องมีในการทางาน เช่น ความสามารถในการอ่านหรือความรู้ในสินค้าที่ตนขายอยู่ประจา เป็นต้น ซึ่ง
สมรรถนะพืน้ ฐานเหล่านีไ้ ม่ทาให้บุคคลมีผลงานแตกต่างจากบุคคลอื่นหรือไม่สามารถทาให้บุคคลมีผลงานที่
ดีกว่าผู้อื่นได้ ดังนั้น Competency ในกลุ่มนีจ้ ึงไม่ได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการมากนัก นักวิชาการบางกลุม่
ถึงขั้นลงความเห็นว่าความรู้ทักษะพืน้ ฐานเหล่านีไ้ ม่ถือว่าเป็น Competency
2. สมรรถนะที่ทาให้บุคคลแตกต่างจากผูอ้ ื่น (Differentiation Competency) หมายถึง ปัจจัยที่ทา
ให้บุคคลมีผลการทางานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่ง Competency ในกลุ่มนีจ้ ะมุง่ เน้นที่การใช้
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ (รวมถึงค่านิยม แรงจูงใจ และเจตคติ) เพื่อช่วยให้เกิดความสาเร็จที่ดีเลิศ
ในงาน อีก ทั้ง ยังเป็น Competency ที่นัก วิชาการจ านวนมากให้ความส าคัญในการพั ฒนาให้มีขนึ้ ในบุคคล
มากกว่า Competency กลุ่มแรก ตัวอย่า งเช่น สถาบัน ชื่อดัง ด้า นการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์แห่งหนึ่งชื่อ
Schoonover Associates ก็ มุ่ ง ศึ ก ษาและให้ ความส าคั ญ เฉพาะ Differentiation Competency โดยสถาบั น แห่ ง นี้
อธิบายความแตกต่างของความรู้ ทักษะและแรงจูงใจ / เจตคติ กับ Competency ในเชิงเปรียบเทียบ ดังนี้
2.1 Competency กับ Knowledge : Competency หมายถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด ผลงานที่ดี
เลิศ (Excellent Performance) เท่านั้น ดังนั้น ตัวความรู้ (Knowledge) โดดๆ จึงไม่ถือเป็น Competencyเว้นแต่
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ จะสามารถนามาประยุกต์หรือนามาใช้กับพฤติก รรมซึ่งทาให้เกิดความสาเร็จ ในงาน จึง
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Competency
2.2 Competency กั บ Skills : Competency เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะ (Skills) แต่ จ ะหมายถึ ง
เฉพาะการใช้ทักษะที่ก่อให้เกิดความสาเร็จอย่างชัดเจน จึงจะเป็น Competency
2.3 Competency กับ Motive / Attitude : Competency ไม่ใช่แรงจูงใจหรือเจตคติ (Motive /
Attitude) แต่เป็นแรงขับภายในซึ่งทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุง่ หวังไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขา หรือ
เป้าหมายขององค์กร จึงจะถือเป็น Competency
จากแนวคิดดังกล่าว Schoonover Associates เชื่อว่า ความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ / เจตคติโดดๆ
ไม่ใช่ Competency แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด Competency
สาหรับศาลปกครองได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. สมรรถนะของส านัก งาน (Organization Competency) เป็น ความสามารถที่ส านักงานศาล
ปกครองจะต้องเป็น ต้องมี และต้องทา กล่าวคือ เป็น องค์ก รมืออาชีพ ในการสนับสนุน การพิจ ารณาคดี
ปกครองอย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ มีความเชี่ย วชาญในหลั ก กฎหมายปกครอง มีร ะบบการบริห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเข้า ถึงประชาชนและหน่วยงานต่า งๆ และเป็น องค์กรน าใน
การส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทย
2. สมรรถนะของข้าราชการ (Core Competency) เป็น สมรรถนะของข้าราชการทุกคนที่จาเป็น
ต้องมี ต้องเป็นและต้องทาเพื่อให้สมรรถนะของสานักงานบรรลุผลไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เช่น

178
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

เจ้า หน้า ที่ต้ องมีค วามรู้ค วามเข้า ใจหลั ก กฎหมายปกครอง ต้องใฝ่รู้ พัฒ นาตนเอง เพื่อท าให้ เกิ ด ความ
เชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครอง ซึ่งเป็นสมรรถนะขององค์การ เป็นต้น
3. สมรรถนะในงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะของข้า ราชการที่ต้องมี ต้องเป็น
และต้องทาในแต่ล ะกลุ่มงานหรือต าแหน่งงาน บางกลุ่มงานหรือบางต าแหน่ง อาจแบ่ง ละเอีย ดออกเป็น
สมรรถนะร่วมของกลุ่มงาน และสมรรถนะเฉพาะของกลุม่ งานนั้นลงไปอีกตามความจาเป็นของแต่ละลักษณะ
งาน เช่น พนัก งานคดีที่ทางานประจาองค์คณะกับพนักงานคดีที่ทางานวิจัยต้องมีสมรรถนะร่วมที่เหมือนกัน
คือ มีความสามารถเกี่ยวกับคดีปกครองเหมือนกันและมีความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันตามลักษณะงาน
ที่แตกต่า งกัน พนักงานคดีประจาองค์คณะต้องเน้นทัก ษะการจัดทาสานวนเป็น พิเศษ ส่วนพนัก งานคดีที่
ทางานวิจัยก็จะเน้นทักษะการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เป็นต้น
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550 : 29 - 30) จาแนกสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. สมรรถนะส่ วนบุ ค คล (Personal Competencies) หมายถึ ง สมรรถนะที่ แ ต่ ล ะคนมี เป็ น
ความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของนักแสดง ความสามารถ
ของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็ นต้น ลักษณะเหล่านีย้ ากที่จะเลียนแบบ หรือหากจะเลียนแบบต้องมี
ความพยายามสูงมาก
2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทางานใน
ตาแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนัก ส ารวจ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิด
คานวณ ความสามารถในการทาบัญชี เป็นต้น
3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การ นั้น
เท่านั้น เช่น บริษัท เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ
บริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย)จ ากัด มี
ความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสาคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้อง
ทาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้า หมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุ ก ารสานัก งานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัด การบริษัทต้องมีส มรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร
การวางแผนและการบริหารจัดการ และการทางานเป็นทีม เป็นต้น
5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี ต าม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้า ที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้า ที่ต่างกัน เช่น ข้า ราชการตารวจ
เหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะในการสืบสวนสอบสวน บางคนมีสมรรถนะในการ
ปราบปราม เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า สมรรถนะสามารถจ าแนกประเภทแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปเป็ นประเภท
ใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท ได้ แก่ สมรรถนะขององค์ ก ร (Organization Competencies) สมรรถนะในงาน (Functional
Competencies) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies)

179
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 6 (12) : July - December 2014

สมรรถนะสาคัญของผู้บริหารมืออาชีพ
ดัง ที่ก ล่า วมาแล้วทั้ง ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และประเภทของสมรรถนะ เพื่อ
เป็นการชีเ้ ฉพาะถึงสมรรถนะของผู้บริหารมืออาชีพโดยเฉพาะผูบ้ ริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ผู้เขียนขอนาเสนอสมรรถนะสาคัญของผู้บริ หารมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 9 สมรรถนะสาคัญ
ดังนี้
1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
รู้เท่าทันโลกาภิวตั น์
2. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
มีวสิ ัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
3. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์
4. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ
5. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
ผู้ประสานสิบทิศ
6. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
ตัดสินใจเฉียบคม
7. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
พัฒนาทีมงาน
8. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
บริหารแบบมีส่วนร่วม
9. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
:
คุณธรรมนาชีวติ
สาหรับรายละเอียดของ 9 สมรรถนะสาคัญ ผู้สนใจสามารถติดตามศึกษา และเรียนรู้ได้จาก
หนัง สือ เรื่อง ความเป็น ผู้บริหารมืออาชีพ : 9 สมรรถนะส าคัญ : กรณี ผู้บริหารการศึก ษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา ของผู้เขียน และ / หรือ ในวารสารฉบับต่อไป

สรุป
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผล
ให้บุคคลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและสัง เกตเห็น ได้ จากพฤติก รรมที่แสดงออกซึ่ง ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน อาจจะเกิดจากพรสวรรค์ หรือสร้าง
ขึน้ ได้โดยการปฏิบัติงาน การฝึก อบรมและการพัฒนา สมรรถนะมีความส าคัญทั้ง ต่อบุคคลและองค์ก าร
เพราะสมรรถนะมีความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไป
ใช้ในการสรรหาและคัด เลื อ กบุ ค ลากร การพั ฒ นาบุ ค ลากร การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ การพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
สมรรถนะสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สมรรถนะในองค์การ (Organization Competencies)
สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies)
องค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ด้า นความรู้ (Knowledge) 2) ด้านทัก ษะ (Skills) และ
คุณ ลัก ษณะอื่น ได้แก่ แรงจูง ใจ (Motives) ลัก ษณะเฉพาะ (Traits) หรือ ลัก ษณะเฉพาะบุคคล (Personal
Characteristics) ภาพลักษณ์ (Self-image) หรือ มโนทัศน์ในตน (Self-concept) ค่านิยม (Values) พฤติกรรม
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(Behaviors) และ เจตคติ (Attitude) องค์ประกอบดัง กล่าวอาจเกิด จากสามารถของบุคคลนั้น ๆ เอง หรือ
ความสามารถที่สร้างขึน้ ภายหลังจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทางาน
9 สมรรถนะที่ส าคั ญ ส าหรับผู้ บ ริห ารมื ออาชีพ โดยเฉพาะผู้บ ริห ารการศึก ษา และผู้ บริ หาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์2) มีวสิ ัยทัศน์ในการบริหารจัด การ 3) มีวุฒิภาวะทางอาม
รมณ์4) มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ 5) ผู้ประสานสิบทิศ 6) ตัดสินใจเฉียบคม 7) พัฒนาทีมงาน 8) บริหารแบบมี
ส่วนร่วม และ 9) คุณธรรมนาชีวิต
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บทวิจารณ์หนังสือ
ดวงมน จิตร์จานงค์ และคณะ.
การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา.
มหาสารคาม: สานักพิมพ์อินทนิล
ธวัชชัย ดุลยสุจริต 1

บทคัดย่อ
การวิจารณ์ บนเส้น ทางวรรณคดีศึ กษาเป็น หนัง สือที่ปรับ ปรุงจากงานวิจั ย ชื่อ “สถานะและ
บทบาทของการวิจารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย” ซึ่งได้ดาเนินการวิจัย วิทยานิพ นธ์ด้านวรรณคดีไทยใน
ระหว่าง พ.ศ. 2520 -2550 เป็นจานวนประมาณ 420 เรื่อง โดยมีผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 6 คนโดยมี รศ.ดร.ดวง
มน จิตร์จานงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ดาเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดีวิจารณ์ในสามกลุ่ม
คือ วิทยานิพ นธ์ด้า นฉัน ทลัก ษณ์ วิทยานิพ นธ์ด้า นวรรณคดีแบบฉบับ และวิทยานิพ นธ์ด้า นวรรณกรรม
ปัจจุบัน ผู้วิจัยพบว่าวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ยงั มีจุดอ่อนและข้อที่ควรปรับปรุงหลายๆ ด้านโดยได้เสนอแนวทาง
และข้อชีแ้ นะเอาไว้โดยละเอียด หนังสือเล่มนี้จึง เหมาะสาหรับผู้ศึก ษาวรรณคดีไทย รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน
วรรณคดีไทยและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีไทยในระดับอุดมศึกษา

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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การศึก ษาวรรณกรรมและวรรณคดีข องไทยเป็น สาขาหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจอย่า งต่อเนื่อง มี
การศึก ษาในระดับอุด มศึกษา มหาวิทยาลัยแทบทุก แห่ง ได้เปิดหลักสูตรทั้ง ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
บางแห่งก็เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตมานานหลายปี จึง มีผลงานการวิจัยเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยเหล่า นี้
นอกจากเป็นผลของการศึก ษาวรรณคดีในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์แล้ว ยังเป็นแบบอย่า งสาหรับการศึกษาของ
คนรุ่นหลังๆ อีกต่อไป ด้วยเหตุนงี้ านวิจัยด้านวรรณกรรมและวรรณคดีไทยจึงนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จ านงค์ และคณะ ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง“สถานะและบทบาท
ของการวิจารณ์ในการศึก ษาวรรณคดีไทย”และได้เสนอแนวทางสาหรับการศึก ษาวรรณคดีและการวิจัย
วรรณคดีไว้ด้วย ผลงานวิจัยชิ้นนีเ้ ป็นงานใหญ่ มีผู้ร่วมวิจัย ในโครงการอีก 5 คน ได้แก่ รศ.ยุรฉัต ร บุญสนิท
ผศ.โชษิ ตา มณี ใส ผศ.ดร.วีรวัฒ น์ อิน ทรพร อ.ดร.กอบกาญจน์ ภิญ โญมารค และอ.วิมลมาศ ปฤชากุล
งานวิจัยในโครงการนี้เคยตีพิมพ์เผยแพร่แยกเป็น ส่วนๆ ในวารสารวิชาการมาแล้วก่อนหน้านี้ ระหว่าง พ.ศ.
2551- 2553
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ แ บ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น 15 บท โดยก าหนดกรอบการวิ จั ย เป็ น วิท ยานิ พ นธ์ ข อง
บัณฑิตศึก ษา ระหว่า ง พ.ศ.2520 ถึง พ.ศ.2550 จ านวนประมาณ 420 เรื่องจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ
(ยกเว้น มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ 40 แห่ง ทั่วประเทศ) โดยได้แบ่ง เนื้อหาการวิจัย ออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คื อ
ภาพรวมของการศึก ษาแต่ล ะด้า น วิทยานิพ นธ์ด้านฉันทลักษณ์ วิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีแบบฉบับ และ
วิทยานิพนธ์ด้า นวรรณกรรมปัจ จุบัน แต่ละด้า นจะแบ่งช่วง วิทยานิพนธ์ออกเป็น 3 ช่วง คือ ระหว่า ง พ.ศ.
2521-2530, พ.ศ. 2531-2540 และ พ.ศ.2541-2550 เนือ้ หาส่วนที่เป็นการวิเคราะห์มีทั้ง สิน้ 11 บท เป็น
ส่วนของบทเกริ่นนา 3 บท และบทสรุปอีก 1 บท
เราอาจละส่วนของบทนาคือบทที่ 1 ซึ่ง เป็นการแนะนางานวิจัยอย่างย่อ พอให้ได้ทราบที่มาของ
ปัญหา และวิธีการดาเนินวิจัย (รายละเอียดของการดาเนินการวิจัย ระยะเวลาวิจัยน่าจะได้กล่าวในรายงาน
การวิจัยแล้ว ซึ่งไม่ได้นาเสนอไว้ในที่นี้) บทที่ 2 นาเสนอปัญหาและแนวทางการศึกษาวรรณคดีวิจารณ์ โดย
ผู้วิจัย ชีใ้ ห้เห็นว่าการศึกษาวรรณคดีไทยมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ การขาดความเข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับ
วรรณคดี ซึ่ง เกิดขึ้นจากความพากเพียรของกวี และการมีคุณค่าที่หลากหลายในวรรณคดี มิใช่จะเน้นแต่
สุนทรียศาสตร์เพียงอย่างเดียว ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การศึกษาอย่างแยกส่วนและปฏิเสธความซับซ้อน
ทั้งๆ ที่ การศึกษาวรรณคดียังต้องอาศัยการวิเคราะห์พิจารณาและการใคร่ครวญโดยละเอียด ผู้วิจัยแนะน า
ว่า “จุดเริ่มต้นของการศึกษาอาจเป็นการพินิจพิเคราะห์งานสร้างสรรค์เป็นรายชิน้ แล้วขยายเป็นงานหลายชิน้
ของผู้แต่งคนดียวกัน งานหลายชิ้นในประเภทเดียวกัน ในสมัยเดียวกันและต่างสมัย งานต่างประเทศในสมัย
เดียวกัน เหล่านี้ เป็นต้น” (ดวงมน จิตร์จานง. 2555: 39) และเสนอว่าปรัชญาของวรรณคดีวิจารณ์ก็คือ ต้อง
สะสมความรู้ความเข้าใจ “ยิ่งอ่านมาก ยิ่งรู้มาก ยิ่งอ่าน ยิ่งคิด ยิ่งใคร่ครวญ ยิ่งเข้าถึงมาก”
ในบทที่ 3 ผู้วิจัยเสนอมโนทัศ น์สาคัญในวรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษา ตั้งแต่การศึกษาขั้น
พื้น ฐานไปจนถึง ระดั บอุด มศึก ษา โดยชี้ ให้ เห็น ความส าคัญ ของภาษาในงานสร้า งสรรค์ทางวรรณศิล ป์
กระบวนการศึก ษาวรรณคดีกับการสร้า งงานของผู้แต่ง วรรณคดีกับสังคมวัฒนธรรม และประเด็นสุดท้า ย
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กล่าวถึง วรรณคดีในการศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นการเสนอแนะการศึกษาวรรณคดีให้ “รื่นรมย์” โดยตั้ง
คาถามว่าเราจะศึกษาวรรณคดีให้น่าสนใจ มีชีวิตชีวาได้อย่างไร
บทที่ 4 ถึง บทที่ 14 เป็น การวิเคราะห์วิทยานิพ นธ์ด้า นวรรณคดีวิจ ารณ์ ในด้า นต่า งๆ ดัง กล่า ว
มาแล้วข้างต้น ในการศึกษาการดาเนินการวิจัยแต่ละด้าน ผู้วิจัยกาหนดหัวข้อการนาเสนอแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของเนือ้ หาที่พบ โดยมีลักษณะเด่นแตกต่างกัน ในแต่ละด้าน ผู้วจิ ัยได้ให้ภาพรวมของวิทยานิพนธ์ใน
ด้านนั้นๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจานวนไม่มากนัก ทั้งได้ปูพนื้ ความรู้แก่ผู้อ่านด้วยทฤษฎีหรือแนวทางการศึกษาที่มี
มาก่อน จากนั้น จึง ดาเนินการวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์แต่ล ะเรื่องในประเด็น ต่า งๆ พร้อมข้อเสนอแนะอย่า ง
ละเอียดและชัดเจน
นอกจากการศึ ก ษาวิเคราะห์วิทยานิพ นธ์ก ลุ่มต่า งๆ แล้ ว ผู้วิจัย ยัง ได้ตั้ งข้อสัง เกตบางประการ
เพิ่มเติม ดัง ในบทที่ 7 “การศึกษาฉัน ทลักษณ์ของบทประพัน ธ์ในวิทยานิพ นธ์ด้า นวรรณคดีร้อยกรองไทย:
ข้อสัง เกตเกี่ ย วกั บ “วิธีวิท ยา” ของการศึก ษา” ผู้วิจั ย ส่วนนี้คื อ ผศ.ดร.วีรวัฒ น์ อิ น ทรพร ซึ่ง ได้ศึ ก ษา
ความสาคัญและภาพรวมของ “วิธีวิทยา” จากวิทยานิพนธ์ในรอบ 30 ปี และพบปัญหาในการศึกษา ฉัน ท
ลักษณ์ของบทประพัน ธ์ ได้แก่ ปัญหาการเลือกต าราที่ใช้อธิบายข้อมูลที่ศึก ษา ซึ่งขาดความครอบคลุมหรือ
ความเหมาะสมกับงานที่ศึก ษา ปัญ หาด้า นภูมิหลังหรือความส าคัญของปัญหาที่ไม่ชัด เจน และประเด็ น
สุดท้ายคือ งานวิจัยมักเน้นการรวบรวมมากกว่าการสังเคราะห์ บางครั้งผู้ศึกษาเพียงแค่อ้างข้อความโดยขาด
การวิเคราะห์หรือพิสูจน์วา่ เป็นจริง หรือไม่ สุด ท้า ยผู้วิจัย ยัง ได้ให้ข้อคิด ว่า ยังมีการศึกษาฉัน ทลัก ษณ์ได้อีก
หลายแนวทาง เช่น การศึกษาเชิงประวัติ ที่มาและพัฒนาการ ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่น ส่วนตาราหรือ
ทฤษฎีอาจไม่จ าเป็นมากนัก เพราะแม้เราจะมีตาราประพันธศาสตร์หลายเล่มมาตั้งแต่ส มัยอยุธยา แต่งาน
สร้างสรรค์วรรณคดีของกวีไทยก็ไม่ได้เคร่งครัดตามแบบแผนจนเกินไป
แม้ว่าผลการวิจัยอยู่ในหนังสือเล่มนีจ้ ะเต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการศึก ษาวรรณคดีไทยใน
รอบ 30 ปีที่ผ่านมา และควรค่าแก่การอ่านการศึกษาทุกหน้า ทุกตัวอักษร แต่ส่วนที่สาคัญที่สุดที่ละเลยไม่ได้
ก็คือ บทสุดท้าย ซึ่ง เป็นส่วนสรุปให้เห็น ภาพรวมการทางานของคณะวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่สาคัญและ
น่าสนใจอย่า งยิ่งสาหรับการศึก ษาวรรณคดีวิจารณ์ จุดอ่อนที่มีร่วมกั นก็คือ การไม่ตั้งคาถาม การขาดการ
ตรวจสอบ การไปไม่ถึงความมีชีวติ ชีวาของงาน ความอ่อนตรรกะในการอภิปราย และการศึก ษาอย่างแยก
ส่วน
สาหรับบทสรุปของการศึกษาวิทยานิพนธ์จานวนกว่า 400 เรื่องนั้น ผู้วิจัยได้เน้นย้าไว้ชัดเจนแล้วใน
บทคัดย่อของหนังสือเล่มนี้ (ดวงมน จิตร์จานงค์ และคณะ. 2555 : 10-11) ว่า “มีจุดอ่อนที่ละเลยการวิจารณ์
ตัวบทประพันธ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งในขั้นตอนการตีความและการประเมินค่า ” วิทยานิพนธ์จานวนมากย่อ
หย่อนเรื่องการใช้เหตุผลและการสังเคราะห์ความรู้ความเห็น “มักจัดข้อมูลจากตัวบทเข้า กับกรอบที่วางไว้
ก่อน ความเข้าใจวรรณคดีของผู้ศึกษามักจะอยู่ในระดับผิวเผิน ขาดการเชื่อมโยงหลักการกับการปฏิบัติจริง ”
สุดท้า ยผู้วิจัยชีว้ า่ ผลงานวิจัยทั้งหมด (วิทยานิพนธ์) แสดงถึง ความอ่อนแอของการเรียนการสอนวรรณคดี
ไทยในระดับบัณฑิต ศึก ษา ซึ่ง ขยายตัวด้า นปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงต้องหาทางแก้ไขโดยปรับพื้นฐาน
ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจารณ์ตั้งแต่ก่อนระดับบัณฑิตศึกษา
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การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษาหรือโครงการวิจัย
“สถานะและบทบาทของการวิจารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย” ตามชื่อเดิม นับเป็นกระจกสะท้อน
การศึกษาด้านวรรณคดีวจิ ารณ์ของไทยเป็นอย่า งดี แม้วา่ ผลการวิจัย ชีค้ ะแนนทางลบมากกว่าทางบวก ซึ่ง
หมายความว่า คุณภาพงานวิจัย ในรอบ 30 ปียัง ไม่น่าพอใจ แต่ผู้วจิ ัย ให้ได้ข้อคิดเห็น และชี้แนะแนวทางใน
การศึก ษาค่อนข้า งละเอีย ด หนัง สือเล่มนี้จึงน่า จะเหมาะส าหรับผู้ศึก ษาวรรณคดีทุก ระดับ ที่จะน าข้อคิด
ข้อ บกพร่ องต่ า งๆ ไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการศึ ก ษาของตน ส่ ว นอาจารย์ ผู้ส อนวรรณคดี แ ละที่ ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีก็ไม่ควรละเลยหรือมองข้าม
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คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
กองบรรณาธิก ารได้ก าหนดคาแนะน าการเตรีย มต้น ฉบับไว้ให้ผู้เขีย นยึด เป็น แนวทางในการส่ง
ต้นฉบับสาหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบ
ต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงได้

วิธีการเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับ พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทความให้จัดตาม
คาแนะน าการเตรีย มต้น ฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึด หลัก การใช้คาศั พ ท์และชื่อบัญ ญั ติต ามหลัก ของ
ราชบัณ ฑิตยสถาน ควรหลีก เลี่ยงการเขีย นภาษาอัง กฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น กรณีจ าเป็นให้เขีย น
คาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคาแรกให้ขนึ้ ต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนอักษรและคาที่เหลือ
ทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกคาให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ คาศัพท์คาเดียวกัน ที่เป็น
ภาษาไทยและตามด้วยภาษาอัง กฤษหากปรากฏในหลายที่ให้ใช้คาศัพ ท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอัง กฤษ
เฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะคาศัพท์ภาษาไทยเท่า นั้น บทนิพนธ์ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษหรือบทคัดย่อ
ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน
2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 นิว้ ) ตั้ง
ค่า หน้า กระดาษส าหรับการพิมพ์ห่า งจากขอบกระดาษด้า นบนและล่า ง ด้านละ 2 นิ้ว ด้านซ้า ยและขวา
ด้านละ 1.25 นิว้ จัดคอลัมน์เดียว ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้า
3. รูปแบบตัวอักษร ใช้ตัวอัก ษรแบบ TH Niramit AS ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ขนาด
ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผู้เขียน
และหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนือ้ ความทุกส่วน
ใช้ตัวอัก ษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้า แรกที่เป็นชื่อต าแหน่ง ทางวิชาการของผู้นิพนธ์และที่อยู่ ใช้
ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
4. จานวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 13 หน้า รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอ้างอิง
5. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ ให้แทรกไว้ในเนือ้ เรื่อง โดยผู้เขียนคัดเลือกเฉพาะที่จาเป็น
เท่า นั้น เรียงลาดับให้ส อดคล้องกับเนื้อหา ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมแิ ละ
กราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งคาอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายได้ครบถ้วน
6. ประเภทของต้นฉบับ
6.1 บทความวิจัย (Research article) เป็นการนาเสนอผลการวิจัยอาจเป็น Concept
paper หรือผลงานวิจัยที่สาเร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งผู้เขียนได้ดาเนินการด้วยตัวเอง
6.1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน
100 ตัวอัก ษร ให้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนใต้มาเป็น ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอัง กฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัว
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แรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัว
เอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
2) ชื่อ ผู้นิพนธ์ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล เต็มทั้งชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ส าหรับภาษาอัง กฤษใช้ตัวอัก ษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ
นามสกุล ถ้า มีผู้วิจัย หลายคนให้ใช้หมายเลขอ้า งอิงเชิง อรรถก ากับตามล าดับพร้อมระบุชื่อหน่วยงานของ
ผู้วิจัยในส่วนล่างของหน้าแรก (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกินอย่า งละ
300 คา เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้เ นื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น
ตรงประเด็น ระบุเฉพาะสาระส าคัญเท่า นั้น โดยให้ล าดับบทคัด ย่อภาษาไทยขึ้น ก่อนตามด้วยบทคัด ย่ อ
ภาษาอังกฤษ
4) คาส าคัญ (Keywords) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนือ้ เรื่องซึ่งเป็นคาที่บอกวิธีการ
วิจัย ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สถานที่ที่ทาวิจัย คาสาคัญให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่
เกิน 5 คา โดยระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
6.1.2 เนื้ อ หาในบทความวิจั ย สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แก่ เคมี ชีว วิ ทยา ฟิ สิ ก ส์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ให้มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1) บทนา (Introduction) ระบุความเป็นมาและความส าคัญของการทาวิจัย เหตุผ ล
การทาวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์การวิจัย
2) วิธีดาเนิน การวิจัย (Materials and methods) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จานวน
ตลอดทั้งลั ก ษณะเฉพาะของสิ่ง ที่น ามาศึก ษา อธิบายวิธีก ารวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3) ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยให้ได้ใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น หลัก ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยคาบรรยายเป็น หลัก ถ้ามีตัว
แปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นาเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนือ้ หาพร้อมทั้งอธิบาย
ผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้น ๆ
4) วิจ ารณ์ ผ ลการวิ จั ย (Discussion) เป็น การแสดงความเห็ น ว่า ผลการวิ จั ย
สอดคล้องหรือแตกต่า งจากวัต ถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้หรือผลงานวิจัย ที่มีผู้รายงานไว้ก่อน
อย่างไร เป็นเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
5) ข้อเสนอแนะ เป็นการให้การเสนอแนะการนาผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์และ
ประเด็นที่เป็นแนวทางการทาวิจัยต่อไป
6) เอกสารอ้า งอิง (References) ให้ระบุเฉพาะที่ได้นามาอ้างอิง ในบทความวิจัย
อย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA citation style
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6.1.3 เนื้ อ หาในบทความวิ จั ย สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ แ ก่
ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชีและอื่น ๆ ให้มี
องค์ประกอบดังนี้
1) บทนา/ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (Introduction) อธิบายถึงภูมิ
หลังความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเหตุผลของการ
ทาวิจัย
2) วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะประเด็นสาคัญของ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทาวิจัยทั้งหมด
3) สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) เป็นความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนา
หรือระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
4) ขอบเขตการวิจัย (Scope) กาหนดกรอบความคิดการวิจัย เป็นกรอบที่เป็นแนว
ทางการทาวิจัย ด้านเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักเกณฑ์การก าหนดจานวนตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปร พืน้ ที่และระยะเวลาการทาวิจัย
5) วิธีดาเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เช่น การส ารวจ
การศึกษาเอกสาร การทดลอง และอื่น ๆ
6) เครื่องมือการวิจัย ชนิดของเครื่องมือ วิธีสร้าง การทดลองใช้ และการปรับปรุง
เครื่องมือการวิจัย
7) การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล
8) การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
9) ผลการวิจัย รายงานผลการวิจัยเฉพาะใจความสาคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น
จากผลการวิเคราะห์หรือสั งเคราะห์ในการวิจัย โดยยึ ด แนวทางตามวัต ถุประสงค์ก ารวิจัย ควรอธิบ าย
ผลการวิจัย ด้วยคาบรรยายเป็ น หลัก ถ้า มีตัวแปรที่ศึก ษาหรือตั วเลขมากให้น าเสนอเป็ น รูปภาพ ตาราง
แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนือ้ หาพร้อมทั้งอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้น ๆ
10) การอภิปรายผลการวิจัย เป็น การแสดงความเห็นว่า ผลการวิจัย สอดคล้อง
หรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้หรือผลงานวิจัย ที่มีผู้รายงานไว้ก่อนอย่า งไร เป็น
เพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฏีหรือผลการวิจัยอะไรสนับสนุน
11) ข้อเสนอแนะ นาเสนอผลการวิจยั ที่เด่นชัดสมควรนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร
และแนวทางการทาวิจัยต่อไป
12) เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะที่ได้นามาอ้างอิงในบทความวิจยั
อย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA citation style
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6.2 บทความทางวิชาการ (Review article) เป็น บทความที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงโดยศึก ษา
ค้นคว้าจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้เขียนหรือถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่าง ๆ
6.2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายของการวิจัย ความยาวไม่ควร
เกิ น 100 ตัวอัก ษร ให้เขีย นชื่อภาษาไทยก่ อนใต้ มาเป็น ภาษาอั ง กฤษ โดยภาษาอัง กฤษใช้ตั วพิม พ์ใหญ่
เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์
ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
2) ชื่อ ผู้เขีย น (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล เต็มทั้ง ชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ส าหรับภาษาอัง กฤษใช้ตัวอัก ษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ
นามสกุล ถ้า มีผู้วิจัย หลายคนให้ใช้หมายเลขอ้ า งอิงเชิง อรรถก ากับตามล าดับพร้อมระบุชื่อหน่วยงานของ
ผู้วิจัยในส่วนล่างของหน้าแรก (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) สาระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนือ้ ความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้เนือ้ หาสาระ
ครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไม่เกินอย่างละ 300 คา
4) คาส าคัญ (Keywords) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนือ้ เรื่องซึ่งเป็นคาที่บอกวิธีการ
สิ่ง ที่ศึก ษา ผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์หรือสถานที่ที่ทาวิจัย คาสาคัญให้เขีย นทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา
6.2.2 เนื้อหาในบทความวิชาการ มีองค์ประกอบดังนี้
1) บทนา (Introduction) กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นาเสนอก่อนเข้าสู่เนือ้ หา
2) เนื้อความ (Content) ควรนาเสนอพัฒนาการของเรื่องได้อย่างน่าสนใจและเนื้อ
เรื่องนั้นเป็นเนือ้ หาใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
3) สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนือ้ ความให้สั้นได้เนื้อหาสาระ
ของเนือ้ ความครบถ้วน
4) เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์ได้นามาอ้างอิงใน
บทความวิชาการอย่า งครบถ้วนโดยใช้ระบบการอ้า งอิง APA citation style (ดูรายละเอียดและตัวอย่า งการ
อ้างอิงท้ายเล่ม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://journal.snru.ac.th
7. การอ้างอิงในเนื้อความ
การอ้า งอิงในเนือ้ ความเป็น การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ในเนือ้ ความ ให้ใช้วิธีก ารอ้างอิง แบบ
นาม-ปี (Author date in text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น 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 ให้ใส่ช่อื ทุกคน
(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 ที่ทาเอกสาร ให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่ปรากฏ
ตัวอย่างการอ้างอิง
(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2549 : บทคัดย่อ)
(Thai Environment Institute. 2006 : abstract)
7.3 เอกสารอ้างอิง (References) เป็น การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยรวบรวมรายการเอกสาร
ทั้งหมดที่ ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในเนือ้ ความ พร้อมจัด เรียงเอกสารตามล าดับอักษรตามลาดับอัก ษรของผู้แต่ง
แล ะให้ใช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบ APA (American psychological association citation style) ส าหรั บ บทความ
ภาษาไทยนอกจากทาเอกสารอ้า งอิง ตามตัวอย่า งต่ อไปนี้แล้ ว จะต้องแปลเอกสารอ้ า งอิง เหล่า นั้น เป็ น
ภาษาอังกฤษและจัดเรียงตามลาดับอักษร A - Z
หนังสือ (Book)
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
บทความจากองค์กรหรือหน่วยงาน
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์.
วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อปริญญามหาวิทยาลัย. (อัดสาเนา).
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บทความจากหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบท (Book article or chapter)
ชื่อผู้ เขีย นบทความ. (ปีที่พิมพ์ ). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิก าร, ชื่อ หนั งสื อ
(หน้า). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or magazine article)
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที)่ , หน้า.
บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper article)
ชื่อ ผู้ เขี ย นบทความ. (ปี ที่ พิ ม พ์ /ด/ว). ชื่ อ บทความ. ชื่ อ หนั งสื อ พิ ม พ์ , หน้ า ซึ่ ง ปรากฏ
บทความ.
บทความจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Article from an internet database)
ชื่อผู้เขีย นบทความ. (ปีที่ เผยแพร่ ). ชื่อบทความ. ชื่อ วารสาร, ปีที่ , ฉบับที่. วั น ที่ทาการ
สืบค้น. จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.
บทความจากสารานุกรม ( Encyclopedia article)
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อ บทความ. ใน สารานุกรม (เล่มที่,หน้า). สถานที่พิมพ์
: สานักพิมพ์.
เอกสารจากฐานข้อมูล CD-ROM (CD-Document)
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ : ชื่อหนังสือ. (จากแหล่งข้อมูลเลขที่)
เว็บไซต์ (Website)
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ส ารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต ). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, วันที่ทาการ
สืบค้น. จาก URL
8. การส่งต้นฉบับ ให้นาส่งต้นฉบับที่พิมพ์หน้าเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผ่นซีดี 1 ชุด พร้อม
ระบุชื่อบทความและผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่นซีดีด้วย โดยนาส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
8.1 นาส่งด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8.2 นาส่งทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
8.3 นาส่งทางไปรษณีย์อิเล็คทรินิคส์ (E-Mail) ที่ rdi_snru@hotmail.com
8.4 นาส่งทางระบบออนไลน์ ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
9. ลิขสิทธิ์ ต้น ฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้ามนาข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปตีพิมพ์ซ้าเว้น แต่ว่าจะ
ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
10. ความรับผิดชอบ เนือ้ หาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งนีไ้ ม่รวม
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.
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ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจาวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ศรีบุญลือ
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบารุง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจนิ ต์ สิมารักษ์
รองศาสตราจารย์นิวัฒ เสนาะเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมศิ ักดิ์ อินทนนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ภูเ่ กิด
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตติกา แสนโภชน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สร้อยน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ คาเหม็ง
รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
รองศาสตราจารย์บาเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ
รองศาสตราจารย์อภิญญา รูปงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ภูพ่ พิ ัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ เจิมจิตต์พรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงศ์คาจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกจิ พลประถม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สายสีสด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ เหมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีพร ดวนใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดาเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา ผิวงาม
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ดร.คาสิงห์ นนเลาพล
ดร.นิติ มณีกาญจน์
ดร.ปภัสสร เธียรปัญญา
ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม
ดร.ปรีดา เบ็ญคาร
ดร.ฆัมภิชา ตันติสนั ติสม
ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์
ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์
ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข
ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา
ดร.แสงรุนีย์ มีพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้อานวยการสถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
กรมอนามัยที่ 3 จังหวัดชลบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 13
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอานาจเจริญ
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