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คำนำ 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีนโยบายในการพัฒนาองค์ความรู้ระดับภูมิภาค ยกระดับสู่ระบบ

สากลทางดา้นการเรียน การสอน และการวิจัย ทั้งในทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ซึ ่งถือว่าเป็นพันธกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู ้และคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคและ

ประเทศชาติ ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยเจา้พระยาร่วมกับสมาคมนักวิจัย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

บริษัท เคทิสวิจัยและพัฒนา จำกัด  University of Technology and Education เมืองดานัง ประเทศ

เวียดนาม  University of South East Asia เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา  Nueva Vizcaya 

State University ประ เทศฟ ิล ิ ปป ินส ์   Kedah State Education Department, Ministry of Education  

ประเทศมาเลเซีย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว จึงได้จัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 อันเป็นโอกาสที่ดีในการ

สร้าง พัฒนา และทำการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดทั้งผูท้ี่มคีวามสนใจนำเสนอผลงาน

วิชาการ งานวิจัยในเวลานี้ 

 การจัดงานครั้งนี ้มีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเจา้พระยา จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 แห่ง ผ่านความร่วมมือจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมนำเสนอ

ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย อันนำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็น

สากลโลก ทันยุค ทันสมัยต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ให้มั่นคงและยั่งยนืสืบไป 

 

        ด้วยมิตรภาพและความปรารถนาดี 

        มหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
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กำหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 และนานาชาติ คร้ังที่ 2 

หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

ณ เจ้าพระยาคอนเว็นช่ันฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
 

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวชิาการ 

09.00 น. – 09.30 น. - ประธานในพธีิกล่าวเปิดงาน โดย นายอรรถพร สิงหวชิัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

- พธีิมอบโล่ให้กับเครอืข่ายการเป็นเจ้าภาพร่วม  

09.30 น. – 10.30 น ปาฐกถาพเิศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

โดย คุณถาวร ชลัษเฐียร  ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์           

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10.30 น. – 12.00 น. การนำเสนอแบบ Oral Presentation 

ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 ห้องประชุม 4 ห้องประชุม 5 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 1 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 2 

กลุ่มบริหาร

และการจัดการ 

กลุ่มวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุ่มการประชุม

ระดับนานาชาต ิ

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. การนำเสนอแบบ Oral Presentation (ต่อ) 

ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 ห้องประชุม 4 ห้องประชุม 5 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 1 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 2 

กลุ่มบริหาร

และการจัดการ 

กลุ่มวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุ่มการประชุม

ระดับนานาชาต ิ

การนำเสนอแบบบรรยาย: ใช้เวลาในการนำเสนอทั้งหมด 15 นาที โดยนำเสนอผ่านทาง PowerPoint 10 นาที และซักถาม-

ตอบ จากคณะกรรมการ 5 นาที สำหรับประกาศนียบัตรจะมอบให้ภายในห้องนำเสนอโดยประธานคณะกรรมการประจำ

ห้อง 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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Schedule 

The 4st National Conference and The 2nd International Conference  

“Innovation for Strengthening Sustainable Development” 

December 9, 2019 08.00 a.m. – 04.00 p.m. 

Chaopraya Convention Hall, Chaopraya University, Nakhonsawan, Thailand 
 

08.00 – 09.00 a.m. Registration  

09.00 – 09.30 a.m. - Opening Remark by Mr.Atthaporn Singhavichai, Nakhon Sawan Governor 

- Rewarding Ceremony for Co-Host Network 

09.30 – 10.30 a.m. Special speech: “Innovation for Strengthening Sustainable Development” 

by Mr. Thavorn Chalassathien President of The Human Capacity Building Institute, 

The Federation of Thai Industries. 

10.30 a.m. – 12.00 

p.m. 

Oral Presentation 

Meeting 

Room 1 

Meeting 

Room 2 

Meeting 

Room 3 

Meeting 

Room 4 

Meeting 

Room 5 

Humanity 

and Social 

Science 1 

Humanity 

and Social 

Science 2 

Administration 

and 

Management 

Science and 

Technology 

International 

12.00 – 01.00 p.m. Lunch 

01.00 – 04.00 p.m. Oral Presentation (Cont.) 

Meeting 

Room 1 

Meeting 

Room 2 

Meeting 

Room 3 

Meeting 

Room 4 

Meeting 

Room 5 

Humanity 

and Social 

Science 1 

Humanity 

and Social 

Science 2 

Administration 

and 

Management 

Science and 

Technology 

International 

 

Oral Presentations: 15 minutes will be given for each presentation 10 minutes for PowerPoint presentation and 5 

minutes for question and answer. Certificates for each presentation will be given in the room. 
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1: ห้องประชุม 1 

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

10.30-10.45 น. ศ ักยภาพของหน ่วยงานภาคร ัฐในการข ับเคล ื ่อนโครงการ 

“แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยืน 

ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร 

รววิงศ์ ศรีทองรุ่ง 

วเิชยีร วิทยอุดม 

10.45-11.00 น. การบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง ในจังหวัด

นครสวรรค์ 

ปองปรีดา ทองมาดี 

11.00-11.15 น. การบริหารเชงิระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา ทศพล ธฆีะพร 

11.15-11.30 น. คุณภาพชีวิตการทำงานกับการพัฒนาองค์การ นัยนา รัตนสุวรรณชาติ 

11.30–11.45 น. การศึกษารวบรวมผลงานวิจัยที่สะท้อนบริบทสังคมและวัฒนธรรม 

อำเภอบ้านแพร้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 

11.45–12.00 น. โฉมหนา้การบริหารผลการปฏบัิตงิาน ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 น. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะ

ชุมชนฐานราก ในเขตพื้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 

อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

สิทธิพร เขาอุ่น 

กฤษณะ ดาราเรือง 

 

13.15-13.30 น. การพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี 

สิทธิพร เขาอุ่น 

กฤษณะ ดาราเรือง 

ฐิราวัลย์ เส็งพานชิ 

13.30-13.45 น. การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะสำหรับคนทำงานในศตวรรษท่ี 21 เจนจีรา สามพันพวง 

นันทา สู้รักษา 

13.45-14.00 น. การบริหารการจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษา สมศักดิ์ สุภรัิกษ ์

14.00-14.15 น. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ รวงทอง ถาพันธ์ุ 

ลาวัลย์ รักสัตย์ 

วณีา อ่องแสง 

14.15-14.30 น. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม: คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหาร

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในยุคดิจทัิล 

อำนาจ จันทรขำ 
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2: ห้องประชุม 2 

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

10.30-10.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 

ปนุศรา เฉียดไธสง 

สุพัตรา รักการศลิป์ 

โกวิท วัชรินทรางกูร 

10.45-11.00 น. ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนช ั ้น

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

ทิพย์ภาพร เช้ือสุวรรณ์ 

อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 

11.00-11.15 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี อำเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ 

สุพัฒน์ จันทร์เอม 

อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 

11.15-11.30 น. การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการ 

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 32 

อ๊อด โสนางรอง 

สุพัตรา รักการศลิป์ 

โกวิท วัชรินทรางกูร 

11.30–11.45 น. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

ด้วยภาษาอังกฤษ ในวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใช้

ชุดฝึกปฏบัิติ 

รุ่งอรุณ วงษ์มี 

11.45–12.00 น. การคำนวณการแปลงระบบเลขฐานโดยใช้วิธีการนับนิ้วมือของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย

นครสวรรค์ 

จักรพันธ์ สุขเวช 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูล

สงคราม) 

พรพมิล โฉมเฉิด 

อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 

13.15-13.30 น. ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูล

สงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  

นันทพร คันทะคง 

อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 

13.30-13.45 น. ผลการให ้คำปร ึกษาทางจ ิตว ิทยาร ่ วมก ับโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วย

กลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรือ้รัง 

วุฒชิัย โยตา 

วนดิา ดรปัญหา 

สุวรี ฤกษ์จาร ี

13.45-14.00 น. ทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก โดยใช้แบบฝึกทักษะของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วริิยาลัยนครสวรรค์ 

ศจี กิตตดิำรงชัย 

14.00-14.15 น. กระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต 

โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 3201-2003 ของ

หงษ์หยก สีใส 
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เวลา ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยา

ลัยนครสวรรค์ 

 

กลุ่มบรหิารและการจัดการ: ห้องประชุม 3  

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

10.30-10.45 น. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิต    

คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

อัจจิมา สมบัตปัิน 

ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจรญิ 

ต่อลาภ สุขพันธ์ 

10.45-11.00 น. แรงจูงใจที ่ส ่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื ้นที ่สาขา 

กรณศีกึษาในเขตพื้นท่ี จังหวัดพษิณุโลก 

ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจรญิ 

จันทิมา ธีรรุจิขจรเดช 

สรพงษ์ ศรีเดช 

11.00-11.15 น. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอ

เมอืงฯ จังหวัดนครสวรรค์ 

สิทธิพร เขาอุ่น 

จุรรัีตน์ เกตุแก้ว 

เรวด ีวงษ์วัฒนะ 

11.15-11.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา 

ระยอง พัทยา 

ฐิตวัฒน์ ขันทอง 

แสงแข บุญศิริ 

11.30–11.45 น. ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศสำหรับการตลาดการท่องเท่ียวสู่ Smart 

Tourism  

ภริมย์พร แสงสุริยาโรจน์ 

ดไนยา ตั้งอุทัยสุข 

อรวรรณ เกิดจันทร์ 

11.45–12.00 น. การศึกษาความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบเทศกาล

อาหารท้องถิ่นผ่านมุมมองของนักท่องเท่ียว 

ชนิตา โตบุญมา 

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ห้องประชุม 4 

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

10.30-10.45 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการ

ขนส่ง 

สุกัญญา หนองกาว ี

เขษมศักดิ์ เกษสาคร 

10.45-11.00 น. การปรับปรุงขนาดผลึกสำหรับกระบวนการตกผลึกกรดเทอเรฟทาลิก 

บริสุทธิ์โดยการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองร่วมกับแบบจำลอง

โครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด 

แพรวพรรณ บุณจันทร์ 

วชิรา ดาวสุด 

11.00-11.15 น. ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยี     

ไอโอที 

ชัยวัฒน์ จันต๊ะวงค ์

วรวทิย์ ฝั้นคำอ้าย 

ปกรณ์ จันทร์อนิทร์ 
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เวลา ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ 

11.15-11.30 น. การสร้างสื ่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื ่อการประชาสัมพันธ์ข ้อมูล 

สำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ 

จำกัด 

ปิยนุช เจริญมูล 

สุรพงษ์ วิริยะ 

อุทัยวรรณ แก้วตะคุ 

11.30–11.45 น. การสร้างสื่อโมชันอนิโฟกราฟกิ เร่ือง เงนิส่งเสริมชาวไร ่ กนกการ กาญจนาภาส 

สุรพงษ์ วิริยะ 

สุกิจ กมลสนิธ์ุ 

11.45–12.00 น. G Suite for Education นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จักรพันธ์ จันทร์เขียว 

เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 น. แอปพลเิคชันลอยกระทงสายไหลประทปีพันดวง จังหวัดตาก รุ่ง หมูล้อม 

เสาวลักษณ์ สังฆะมณีย์ 

เมริน สุยะไชย 

13.15-13.30 น. การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง Multi Service Access Node เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ 

จิรนันท์ กมลสนิธ์ุ 

อุทัยวรรณ แก้วตะคุ 

 

International: Meeting Room 5 

Time Title Presenter 

10.30-10.45 a.m. Communication for the Interpretation of Cultural Heritage: The 

Royal Barge Procession for the Royal Coronation Ceremony B.E. 

2562 

Jaruwan Nitipaiboon 

10.45-11.00 a.m. Thai Travel Agents in New Tourism Era Nawanun Srisuksai, 

Chompunuch 

Jittithavorn, 

Chiranut Sopha 

11.00-11.15 a.m. Customer Perceived Value, Service Quality, Trust and Customer 

Loyalty of Sports Science Centre Nakhonsawan Sports School: 

Path Analysis 

Wiroon 

Intrasinghathong, 

Winai Rungsinan, 

Jinnaphrot Thedsakhan 

11.15-11.30 a.m. The Protection for Older Workers Against Age Discrimination in 

Employment 

Jiraporn Sudhankitra 

11.30-11.45 a.m. Tourism Management for National Parks in the Digital Age Natthineeporn 

Pingkaew, 



 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

ซ 
 

Time Title Presenter 

Chomponuch 

Jittithavorn, 

Chawalee Na Talang, 

Kannapa Pongponrat 

11.45 a.m.-12.00 

p.m. 

Motivation Factors Influence on Teacher Job Performance in 

Secondary School 

Chouna Moa, 

Winai Rungsinan, 

Tinagorn Poolput 

12.00-01.00 p.m. Lunch 

01.00-01.15 p.m. Factors of Environment That Effect the School Achievements in 

Primary School 

Lan Leat,  

Winai Rungsinan, 

Tinagorn Poolput, 

Ruangthong Thaphan 

01.15-01.30 p.m. The Effective Principal’s Communication on School Achievements 

in Public Primary School 

Sok Mardy, 

Winai Rungsinan, 

Tinagorn Poolput 

01.30-01.45 p.m. Principals’ Leadership Styles Influence on Teachers’ Job 

Satisfaction in Primary School 

Ratha Rin,  

Winai Rungsinan, 

Tinagorn Poolput, 

Ruangthong Thaphan 

01.45-02.00 p.m. The Effect of Change Management on the School Achivement in 

Secondary Schools 

Sreyty Sea, 

Winai Rungsinan, 

Tinagorn Poolput 

02.00-02.15 p.m. Sociolinguistic Intelligence, Cultural Hybridity and Appreciation of 

Shophomore Students on Philippine Literature in a Higher 

Education Institution in Cagayan Valley 

Edgar V. Dela Rosa JR. 

02.15-02.30 p.m. Extent of Adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards 

of Public Officials and Employees (RA 6713) of the Barangay Local 

Government Units of SANTA FE: Its Relationship to Fiscal 

Administration and Government Program Implementation 

Yolanda Lamsis Dupinio 

02.30-02.45 p.m. Demystifying Ibaloi Omens Edgar V. Dela Rosa JR., 

Lionel Luis F. Dumelod 

02.45-03.00 p.m. Emotional Intelligences: Its Influence on the Decision Making 

Practices and Change Management Approaches Among Graduate 

School Students of a State University 

Imelda S. Ocampo, 

Jenilyn Tominez, Edgar 

V. Dela Rosa JR. 
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Time Title Presenter 

03.00-03.15 p.m. Conduct, Duties, Acts and Transactions of Public Officials and 

Employees and their Influence on Organizational Culture: The 

Case of the Department of Public Works and Highways in Nueva 

Vizcaya, Philippines 

Oscar Gumiran, Jenilyn 

Tominez, Jayson P. 

Pimentel, Merlina V. 

Lopez, Federico Basco, 

Mary Gay T.Aguila 

03.15-03.30 p.m. Intercultural Commmunication Apprehension and Communication 

Skills of Indigenous Communities in a State University of Southern 

Nueva Vizcaya Philippines 

Shayne Oteyza, 

Elizabeth Espiritu, Florie 

Jean Vicente, Myra 

Faye Esquibel, 

Alexander Pilotin, Jigger 

Manuel, Yolanda 

Dupinio, Imelda S. 

Ocampo 

03.30-03.45 p.m. Dean’s Leadership Behavior under the Viewpoint of Staff at HUE 

Industrial College, Vietnam 

Tran Thi Yen 

03.45-04.00 p.m. The  Comparison of Electricity Usage Forecasting with Machine 

Learning Techniques and Classical Statistical Models 

Kittiphop Mahawan, 

Winai Wongthai, 

Surapong Wiriya 

04.00-04.15 p.m. Comparison of Students’ English Learning Behaviors in Thailand 

and in Cambodia: A Case Study of Ubon Ratchathani Province 

and Siem Reap Province 

Roem Ripeng 
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สารบัญ 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 หน้า 
1. ศักยภาพของหนว่ยงานภาครัฐในการขับเคลือ่นโครงการ “แมฮ่่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยืน :               

ราเชนทร์ นพณฐัวงศกร  รวิวงศ์ ศรทีองรุ่ง และ วิเชียร วทิยอุดม 

1 

2. การบังคับใชป้ระกาศกรมสรรพสามติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง ในจังหวัดนครสวรรค์: ปองปรดีา ทองมาด ี
16 

3. การบริหารเชงิระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศกึษา:                             

ทศพล ธีฆะพร และ   ขรรค์ชัย อ่อนมี  

28 

4. คุณภาพชีวิตการทำงานกับการพัฒนาองค์การ: นัยนา รัตนสุวรรณชาต ิ 43 
5. การศึกษารวบรวมผลงานวจิยัท่ีสะท้อนบริบทสังคมและวัฒนธรรม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น: ศรันย์ดษิฐ์ เบญจพงศ์ 
56 

6. โฉมหนา้การบริหารผลการปฏบัิตงิาน: ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 69 
7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก  

ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์:  

สิทธพิร เขาอุ่น และ กฤษณะ ดาราเรือง  

82 

8. การพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  

ตำบลโก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี:  

สิทธพิร เขาอุ่น  กฤษณะ ดาราเรือง และ ฐิราวัลย์ เส็งพานิช 

93 

9. การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะสำหรับคนทำงานในศตวรรษท่ี 21:  

เจนจรีา สามพนัพวง และ นนัทา สู้รักษา 

103 

10. การบริหารการจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษา: สมศักดิ์ สุภิรักษ ์ 114 
11. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรณท่ี 21 ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์:  

รวงทอง ถาพันธุ์  ลาวลัย์ รักสัตย์ และ วีณา อ่องแสง 

124 

12. ภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรม: คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในยุคดิจิทัล: 

อำนาจ จันทร์ขำ 

133 

13. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผล 

ในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31:   

ปนุศรา เฉียดไธสง  สพุัตรา รกัการศลิป์ และ โกวทิ วัชรนิทรางกูร 

146 

14. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  6 โรงเรียนสารสาสน์

วเิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี: ทพิย์ภาพร เชื้อสวุรรณ์ และ อุทัยวรรณ สายพัฒนะ  

161 
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 หน้า 
15. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)   

วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลี  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์:  

สุพัฒน์ จันทรเ์อม และ อุทัยวรรณ สายพัฒนะ  

173 

16. การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวนัท่ัวไปดว้ยภาษาอังกฤษใน 

วชิาการบัญชปีฏบัิตกิารภาษาอังกฤษ โดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิติ: รุ่งอรุณ วงษ์ม ี

185 

17. การคำนวณการแปลงระบบเลขฐานโดยใช้วิธีการนับนิ้วมอืของนักศกึษาระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์: จักรพันธ์ สขุเวช 

191 

18. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4  

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พิบูลสงคราม): พรพิมล โฉมเฉดิ และ อุทัยวรรณ สายพฒันะ 

198 

19. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3       

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร:  

นันทพร คันทะคง และ อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 

209 

20. ผลการใหค้ำปรึกษาทางจิตวทิยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเนื้อ

และความเครยีดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรือ้รัง:  

วุฒิชัย โยตา  วนิดา ดรปัญหา และ สวุรี ฤกษ์จาร ี

220 

21. ทักษะการพมิพ์หนังสอืราชการภายนอก โดยใชแ้บบฝึกทักษะของนักศกึษาระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง วิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์: ศจี กติตดิำรงชัย 

232 

22. กระบวนการการบันทึกบัญชตีน้ทุน และจัดทำงบตน้ทุนการผลิต โดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิต ิใน

รายวชิาการบัญชตีน้ทุน 1  3201 – 2003 ของนักศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง  
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ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลือ่นโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำร่อง

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยืน 

POTENTIAL OF GOVERNMENT AGENCIES IN DRIVING THE PROJECT “MAE HONG SON MODEL”  

A PILOT STRATEGY FOR SOLVING POVERTY OF MARGINALIZED PEOPLE IN MAE HONG 

SON PROVINCE SUSTAINABLY 
 

ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร1* รววิงศ์ ศรีทองรุ่ง1  และ วิเชยีร วิทยอุดม1 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

“แม่ฮ่องสอนโมเดล” อย่างยั่งยืน และ 2) เพื่อศกึษาข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

“แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ ใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากบุคลากรท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีอิ่มตัว  ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินงานแก้ไข

ปัญหาโดยองค์รวม 2) ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ได้แก่ 

ข้อจำกัดในเร่ืองท่ีต้ังทางภูมศิาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

คำสำคัญ: ศักยภาพ  แม่ฮ่องสอนโมเดล  ปัญหาความยากจน 
 

ABSTRACT 

 The objective of this research was 1) to study the potential of government agencies in driving the 

project sustainable “ Mae Hong Son Model”  and 2 ) to study limitations problems and obstacles in the 

implementation of the project drive “ Mae Hong Son Model” , a pilot strategy for sustainable poverty. This 

research is qualitative research. Use in-depth interviews and focus groups from personnel involved in the 

project. “Mae Hong Son Model”, both public and private agencies, consisting of 20 people. Data was analyzed 

by analyzing content to obtain saturated data. The results of the research revealed that 1) the potential of 

government agencies in implementing the project “Mae Hong Son Model” found that government agencies do 

not have enough potential to solve problems in general. 2 ) limitations, problems and obstacles in the 

implementation of the project drive “Mae Hong Son Model” is a limitation on the geographic location of Mae 

Hong Son province. 

 

Keywords: Potential / Mae Hong Son model / Poverty 
 

1 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์  
* Corresponding author, E-mail: rachenn@sau.ac.th 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ความยากจนเป็นปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับสังคม และการเมอืงของประเทศไทย อย่าง

ต่อเนื่อง การท่ีสังคมมีปัญหาความยากจนมากขึ้นเพียงใด ย่อมส่งผลต่อความแตกต่างของความเป็นอยู่ของคน  ใน

สังคมมากขึน้เท่านั้น ในท่ีสุดอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศได้ ในทศวรรษท่ีผ่านมา แมค้วามเตบิโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีดีขึน้ของประเทศได้ส่งผลให้ระดับความยากจนของประเทศได้ลดลงจากเดิมบ้าง แต่วกิฤตการณ์เศรษฐกิจ ได้ส่งผล

กระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อคนในประเทศโดยรวม กลุ่มคนยากจนใน  เมืองและชนบทต่างก็ได้รับผลกระทบ

เช่นเดียวกัน (สำนักงานสถิตแิห่งชาติ 2561) จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดท่ีมีสถานการณ์ความยากจนอยู่ในลำดับสูง

และเรือ้รัง โดยเป็นจังหวัดท่ีมีสัดส่วนคนจนสูงท่ีสุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 39.21 ในปี พ.ศ. 2559 การดำเนนิการ

เพื่อเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาลคือแนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อ

แก้ปัญหาผู้มีรายได้นอ้ย และลดความเหลื่อมล้ำ พบว่าในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 

อยู่ท่ี 56,862 บาท/คน/ปี อยู่ในลำดับท่ี 67 ของประเทศ ท่ีสำคัญในช่วงปีพ.ศ.2554-2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวอยู่ใน10ลำดับสุดท้ายต่ำสุดเกือบทุกปีดว้ย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิกรกฎาคม 2561) 

 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แม่ฮ่องสอน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง หัวหน้า  ส่วนราชการ ผู้บริหาร

ภาคเอกชน เขา้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน แนวทางที่เสนอในการ

พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเชิงนโยบาย 

ประกอบด้วย 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. การส่งเสริมการเกษตร 3. การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มบุคลากร

ทางการแพทย์ และ 4. การพิจารณา Border Pass เพื่อการท่องเท่ียวข้ามแดนและด้านการพัฒนาเชิงพื้นท่ีซึ่ง

ประกอบด้วย 1. การแก้ไขปัญหาความยากจน 2. การลดความเหลื่อมล้ำ และ 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึง

การบริหารภาครัฐ การเลอืกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโมเดลนำร่องในการพัฒนาเป็นผลมาจากการจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน  

 

 
ภาพที่ 1 การประชุมเชงิปฏบัิติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ี จ.แม่ฮ่องสอน 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 

จากการสำรวจคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอนในปี พ.ศ. 2560 ท่ีพบว่าแม่ฮ่องสอนมีครัวเรือน ท่ีอาศัยอยู่

จริงในพื้นท่ีเกิน 6 เดือน ท้ังท่ีมีเลขท่ีบ้านและไม่มีเลขท่ีบ้าน มีจำนวน 105,535 ครัวเรือน จาก 7 อำเภอ 45 ตำบล 

415 หมู่บ้าน มปีระชากรท้ังหมดจำนวน 275,884 คน โดยอำเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน มีจำนวนครัวเรือนมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 22.06 รองลงมาคือ อำเภอแม่สะเรียงร้อยละ21.12 และอำเภอสบเมย ร้อยละ 15.40 ซึ่งอำภอเมือง

แม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.51 รองลงมา คืออำเภอแม่สะเรียง ร้อยละ 17.18 และ
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อำเภอแม่ลาน้อย ร้อยละ 14.92 จากข้อมูลพบว่าประชากรส่วนมากร้อยละ 27.85 จบชัน้ประถมศกึษา (ป.4, ป.6, ป.

7) ขณะท่ีไม่เคยศึกษา ร้อยละ 26.85 และจบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3, ม.1-3) ร้อยละ 13.97 มีเพียงแค่ร้อยละ 

7.66 ท่ีจบการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป ด้านการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคือการกสิกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) 

ร้อยละ 37.22 รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 19.83 พนักงานบริษัทค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 8.13 รับ

ราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.28 และร้อยละ 8.07 เป็นผู้ไม่มีอาชีพสำหรับหรับรายได้

เฉลี่ยของคนแม่ฮ่องสอน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรกฎาคม 2561) อ้างแลว้ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงจังหวดัท่ีมีประชากรยากจนเรือ้รัง 

 ที่มา: วารสารไทยคู่ฟา้ (2561) 

 

ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าอำเภอเมืองแม่ฮ่ององสอน มีรายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/เดือน 12,268.80 บาท 

อำเภอขุนยวม มีรายได้เฉลี่ย 13,427.67 บาท อำเภอปาย มีรายได้เฉลี่ย 17,137.56 บาท อำเภอแม่สะเรียง มีรายได้

เฉลี่ย 14,340.97 บาท อำเภอแม่ลาน้อย มีรายได้เฉลี่ย 15,939.63 บาท อำเภอสบเมย มีรายได้เฉลี่ย 10,642.36 

บาท และ อำเภอปางมะผ้า มีรายได้เฉลี่ย 14,337.35 บาท ขณะท่ีด้านคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน พบว่ายังมี

ตัวชี้วัดหลายข้อท่ีต้องแก้ไข เช่น การออกกำลัง การได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี การกินอาหารถูกสุขลักษณะ 

ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การท่ีครัวเรือนมีน้ำใช้และมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีและ

โดยเฉพาะในหมวดการศึกษา ซึ่งพบว่าตัวช้ีวัดท่ีคนแม่ฮ่องสอนไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียน

ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ร้อยละ 15.54 รองลงมา คือเด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 

10.45 เด็กอายุ 6-14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีร้อยละ 7.77 คน ในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีท่ี

ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ร้อยละ 4.43 และเด็กอายุ3-5 ปีได้รับบริการเลี้ยงดู

เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 0.58  

ตารางที่ 1 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อต่อครัวเรือน ต่อเดอืนของประชาชนในอำเภอต่าง ๆ ของ จ.แมฮ่่องสอน 

ท่ี อำเภอ รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/เดอืน หมายเหต ุ

1 เมอืงแม่ฮ่ององสอน 12,268.80 บาท  

2 ขุนยวม 13,427.67 บาท  

3 ปาย 17,137.56 บาท  

4 แม่สะเรียง 14,340.97 บาท  

5 แม่ลานอ้ย 15,939.63 บาท  

6 สบเมย 10,642.36 บาท  

7 ปางมะผ้า 14,337.35 บาท  
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การแก้ไขปัญหาความจนจึงเป็นหนึ่งในนโยบายยุทธศาสตร์ชาติท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญ และได้มีการ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนจึงมีท้ังการ

มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.4 ล้านคน ท่ีได้มีการขึ้นทะเบียนกับทาง

กระทรวงการคลัง เพื่อจะกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาให้ประชาชนมคีุณภาพชวีติอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ซึ่งการพัฒนาชีวิตและสังคมไทยอย่างยั่งยืนจำเป็นท่ีจะต้องมีต้นแบบท่ีเหมาะสม โครงการ  “แม่ฮ่องสอนโมเดล” จึง

เป็นโครงการนำร่องท่ีจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย ลด

ความเหลื่อมล้ำ จึงเป็นอีกมาตรการท่ีประชาชนและสังคมไทยควรได้รับรู้และร่วมมือในอนาคต  รัฐบาลได้มุ่งเน้นการ

นำเสนอการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในการผลักดันและสร้างโมเดลต่างๆตลอดจนกิจกรรมในการลง

พื้นท่ีของรัฐบาล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน (วารสารไทยคู่ฟ้า 

ฉบับเดอืนเมษายน - มถิุนายน 2561) 

  จากการท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ำสุดและมีความเหลื่อมล้ำสูงดังท่ีผู้วิจัยได้นำเสนอ

ข้อมูลมาในเบือ้งต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาถึงศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นตัวจักรสำคัญในการ

ขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบในจังหวัด

แม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนว่าหน่วยงานภาครัฐจะมศีักยภาพในการดำเนนิงานเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนให้หายจากความยากจนได้จริงหรือไม่    

 

คำถามการวิจัย  

 1. ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำ

ร่องเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างย่ังยนื อยู่ในระดับใด 

   2. ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไข ปัญหาความ

ยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยนืนั้น หน่วยงานภาครัฐประสบกับข้อจำกัดและปัญหาในการ

ดำเนนิงานโครงการอย่างไรบ้าง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล”

ยุทธศาสตร์ นำร่องเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างย่ังยนื 

   2. เพื่อศึกษาข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล”

ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างย่ังยนื 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 บทความวจิัยเร่ืองศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล”ยุทธศาสตร์

นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยนืผู้ศึกษาได้ทำการศกึษาค้นคว้า

แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพ  

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2542: 32-39) ไดกลาวถึง ทฤษฎีศักยภาพในการพัฒนาและการแพรกระจายไวใน 

ทฤษฎีสังคมวทิยาการสร้าง การประเมินค่าและการใชประโยชนสรุปไดด้ังนี้ 
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1. ปัจจัยท่ีเป็นองคประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ (1) ทรัพยากรมนุษย์ (2) องคประกอบทางสังคม (3) ภาวะผู้นํา

ในชุมชน (4) การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกัน (5) ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับรัฐ (6) การ

ฝึกอบรม 

2. คำอธิบายประพจนทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาท่ีเป็นความจริงท่ีเกิดจากการพัฒนาของชุมชนไดก้ล่าวไว 6  

ประการ คือ 1) การพัฒนาของชุมชนใดขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนั้น 2) การพัฒนาของชุมชนใดขึ้นอยู่

กับทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนนั้น 3) การพัฒนาของชุมชนใดขึ้นอยู่กับผู้นําของชุมชนนั้น 4) การพัฒนาของชุมชนใด

ขึ้นอยู่กับองคการทางสังคมของชุมชนนั้น 5) การพัฒนาของชุมชนใดขึ้นอยู่กับโลกภายนอกของชุมชนนั้น 6) การ

พัฒนาของชุมชนใดขึ้นอยูก่ับการศกึษาของชุมชนนัน้ 

ในขณะเดียวกัน เอลมัน อาร. เซอรวสิ (Elman R. Service) อา้งใน สนธยา พลศรี (2545:162-164) ในทฤษฎี

และหลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งสรุปทฤษฎีว่าด้วยศักยภาพของการววิัฒนาการไวในขอสุดท้ายวา ทฤษฎีาด้วยศักยภาพ

ของวิวัฒนาการเชื่อวา การพัฒนาแต่ละสังคมตองเจริญก้าวหน้าตลอดไป เมื่อวิวัฒนาการถึงขีดสุดแลว จะถึงจุด

อิ่มตัวและมีการเสื่อมถอยลงไปสังคมท่ีล้าหลังจะเจริญก้าวหนาขึ้นมาแทนท่ีเสมอ ในการพัฒนาชุมชนจึงไม่จําเป็นท่ี

จะตองนําตัวแบบของชุมชนท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาไปใชท้ังหมด แต่ควรแสวงหาตัวแบบการพัฒนาท่ี

เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง ท้ังในปจจุบันและอนาคตเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนตอไป 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพ ศักยภาพชุมชน การพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ท่ีกล่าวมาตั้งแต่ตน ผู้วิจัยได้นําความรูเหลานี้มาประมวลเป็นความรูใหม่ทำความเขาใจกับนิยามและความหมายท่ี

ปรากฏอยู่ในแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาท้ังหมดมาเป็นแนวทางในการสร้างคํานิยามในเร่ืองท่ีผู้วิจัยจะทำการวิจัย

และใชประกอบคำอธิบายวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการทองเท่ียวท่ีผู้วิจัยดำเนินการวิจัย ท้ังนี้เพื่อให

งานวจิัยของผูว้จิัยได้สมบูรณในเร่ืองของความหมายและเนื้อหาที่ทำการวจิัยมากยิ่งขึน้ 

ศักยภาพของชุมชน : จากการสํารวจเอกสารไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของบุคคลโดยตรง แต่มี

การศึกษาถึงศักยภาพของชุมชน หรอืองคกร โดยสุวทิย ธีรศานวัต อ้างใน ชาติชาย มณีกาญจน (2538: 36) กล่าวว่า

ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถในอันท่ีจะตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของคนสวนใหญ่ใน

ชุมชน รวมท้ังความสามารถของชุมชนในการประสานความร่วมมือการดําเนินงานกับคนภายในชุมชน ขณะเดียวกันก็

ดำเนนิการแกไขปญหาที่มาจากภายนอกชุมชนท้ังน้ีด้วยจุดมุง่หมายเพื่อความปกติสุขในการอยูร่วมกันของคนในชุมชน

องคประกอบท่ีทำใหชุมชนเกิดศักยภาพในการดำเนินงานใด ๆ นั้น ได้แกโครงสร้างของประชาชนระบบเครือญาติ

ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศวิทยา โครงสร้างและระบบการปกครอง อาชีพและระบบการผลิต ปัจจัยในการผลิต

และระบบความเชื่อตัวอย่างของศักยภาพชุมชนดังกล่าวนี้ อคิน รพีพัฒน อ้างใน อำไพ อุตตาธรรม (2542: 36) ได้

ศึกษาและแสดงบทบทพิสูจน์วาชาบ้านยกกระบัตรมีศักยภาพและใชกระบวนการจัดการในการดําเนินงานท่ีเป็น

ประโยชน์กับชุมชนของตนเองได้ เชน ประเพณีการลงแขก เป็นต้น สำหรับการศึกษาของ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ (2533: 

36) ได้กล่าวว่าก่อนท่ีจะมีระบบบริหารราชการเขาไปมีบทบาทในชุมชนนั้น ชุมชนมีระบบการจัดการภายในชุมชนอยู่

กอ่นแลว ระบบเครือญาต ิระบบการคัดเลอืกผู้นํา ระบบเหมอืงฝ่ายตา่ง ๆ ระบบศาลเฒ่าศาลแก ท่ีทำหน้าท่ีพิจารณา

คดีแกไขคลี่คลายความขัดแย้งหรือกรณีพิพาทในชุมชนนอกจากนี้ยังมีหมูบานอีกท่ัวประเทศนับร้อยท่ีพยายาม

ขวนขวายรวมกลุ่ม รวมตัวกันจัดการทำกิจกรรมรวมกันเป็นกลุม โดยผู้นำทางความคิดปราชญชาวบ้าน ปัญญาชน 

และนักวิชาการในทองถิ่น สามารถนําพลังทางวัฒนธรรมมาฟนฟูแกไขปญหาและพัฒนาสร้างสรรคชุมชนอย่างมี

ประสิทธภิาพสวนทางด้าน อเนก นาคะบุตร อา้งในอำไพ อุตตาธรรม (2542: 36) ได้ทำการศึกษาศักยภาพของชุมชน

ในการแกไขปญหาของตนเองและได้สรุปผลการศึกษาวา ประชาชนมีบทบาทจัดการตนเองในเร่ืองของการแกไข

ปัญหาจัดการเรียนรู หาทางออกในเชิงดิ้นรนโดยได้ประสบท้ังความสำเร็จและความล้มเหลวมากมายท้ังในดานความรู
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ทักษะ และทัศนคติซึ่งตรงกับผลการศึกษาสุเทพ แสนมงคล (2543: 16) ท่ีได้เสนอวาชาวนาในบริบทท่ีทุนนิยม

แทรกแซงอย่างหนักนั้นพยายามดิ้นรนเพื่อดำรงอยู่ในชุมชนโดยพยายามปรับปรุงรูปแบบการใชแรงงานปรับรูปแบบ

การใชทรัพยากรในการผลิตพืชเชงิพาณิชย แตป่ญหาต่าง ๆ ไม่ได้ทำใหชาวนาเหลานีห้ลุดพนจากหนีส้ินไปได้เนื่องจาก

การปรับตัวของชาวนาเป็นไปในระดับปัจเจกและชุมชนไม่ได้เป็นการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับระบบตลาด และระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้อย่างเต็มท่ีสำหรับแนวความคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการศึกษาคร้ังนี้อยู่ภายใตกรอบ

แนวความคิดท่ีวาหมายถึงความพรอมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมาย การใหความสนใจในกระบวนการและขั้นตอน การจัดทำแผนรวมท้ังการทราบบทบาทของตนเองท่ี

เกี่ยวของกับการเขาไปมีสวนสนับสนุนและสวนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององคการบริหารสวนตำบล 

พร้อมกับการนําแผนพัฒนาตำบลไปใชในการพัฒนาตำบล 

ฐานคิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : การพัฒนาวันนี้มีฐานคิดใหม่ ไม่ได้อยู่บนหลักคิดท่ีวาผู้คน “โง 

จน เจ็บ” อีกตอไปแต่อยู่บนฐานของความเขาใจเร่ือง “ศักยภาพ” ที่ตองเขาใจวาชุมชนมีคน ความรู ทรัพยากร และ

สามารถทำใหเกิด “คุณภาพ” ได้โดยการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยท้ังสามของชุมชน คือ คนสัมพันธ์กับความรู มีการ

เรียนรูก็เกิดความรู มีกระบวนการเรียนรูต่อเนื่อง คนสัมพันธ์กับทรัพยากร มีการจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู ความรู้สัมพันธ์กับทรัพยากร คือการพัฒนาเป็นประสบการณในการพัฒนา (เสรี พงศ

พิศ 2548: 17) ศักยภาพ กระบวนทัศนพัฒนาใหม่ เคร่ืองมือสู่ชุมชนรูถึงศักยภาพของตนการจัดทำ “ประชาพิจัย” 

หรือชื่อเต็มวา “ประชาพิจัยและพัฒนา” (People Research and Development-PR&D) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการ

หนึ่งท่ีทำใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปสู่การทำ “แผนแม่บทชุมชน” หัวใจของการทำประชาพิจัยอยูท่ี่การสรางก

ระบวนการเรียนรูท่ีทำใหชุมชนหลุดพนจากวิธีคิดแบบพึ่งพาและรอความช่วยเหลอืจากรัฐหรือภายนอก (เสรี พงศพิศ 

2549 : 84) แผนแม่บทชุมชน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันพัฒนาขึน้โดยกระบวนการ

เรียนรูท่ีทำใหเขาใจศักยภาพท่ีเป็น “ทุน” ท่ีแท้จริงของตนเอง และพบแนวทางในการพัฒนาทุนดังกล่าว ไปสู่การ

ปฏบัิต ิทำใหเกิดผลตอ่ชีวติของชุมชน ทำใหชุมชนพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเอง อันเป็นกระบวนการเรียนรูหรือการทำแผน

แม่บท บทบาทของหน่วยงานองคกรและบุคคลท่ีนำสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชน มีดังนี้ 1) เป็นผู้เชื่อมประสานให

เกิดกระบวนการเรียนรู (facilitator) คือ การไปสู่การเรียนรูใหชุมชนมีความรูในทุกอยางท่ีอยากทำ 2) เป็นผู้เชื่อม

ประสานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (catalyst) ทำใหเกิดการสร้างสรรคสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” (innovation) 

ตัวอย่างเช่น การทำไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน 3) เป็นผู้เชื่อมประสานใหเกิดเครือข่าย (networker) คือ การ

เชื่อมโยงผู้คนเป็นเครือข่าย ใหผู้คนสื่อสารสัมพันธ์กัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อแกปญหา รวมกันพัฒนาศักยภาพของตนเอง (เสรี พงศพศิ 2548 : 21-22) 

บทสรุป การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของชุมชน คือ การพัฒนาท่ีมีฐานคิดใหม่วา 

ชุมชนไม่ได้ “โง จน เจ็บ” แต่อยูบ่นฐานของความเขาใจเร่ือง “ศักยภาพ” ของชุมชนท่ีมี “คน ความรู ทรัพยากร” การ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน คือ การช่วยใหชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง (community empowerment) โดยการ

เชื่อมโยงระหว่าง “คน ความรู ทรัพยากร” จนเกิดความสัมพันธ์ซึ่งเรียกวา “กระบวนทัศนพัฒนาใหม่” ที่ประกอบไป

ด้วย “การเรียนรู การจัดการ และการพัฒนา” ซึ่งก็คือวา ชุมชนมีการจัดการตนเอง มีการจัดองคกรชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพชุมชน คือ การเร่ิมและเนนท่ีการจัดกระบวนการเรียนรู (คนสัมพันธ์กับความรู) 

กระบวนการจัดการท รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู  (คนสัมพันธ์กับทรัพยากร) และ

กระบวนการพัฒนาทุนของชุมชนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นระบวนการสร้างทุนความรู ทุนทางปัญญา ทุน

ทางสังคม ซึ่งเป็นประสบการณในการพัฒนา (ความรูสัมพันธ์กับทรัพยากร) 
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2. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความยากจน   

ความหมายของความยากจนคำว่า“ความยากจน”มาจากภาษาฝร่ังเศสว่า “poverte” หรือภาษาละตินว่า

“paupertas” พจนานุกรมภาษาอังกฤษอ๊อกฟอร์ด ให้ความหมายไว้ว่า “สภาวะความจนข้นแค้นและสภาวะความด้อย

คุณภาพหรือขาดแคลน” (Oxford Dictionary Online, 2016) เนื่องจากนักวิชาการแต่ละสาขามองความหมายของความ

ยากจนในหลายมิติหลายมุมมองจึงเป็นการยากท่ีจะนิยามความหมายความยากจนในมิติเดียว ซึ่งสามารถแยกมอง

ความหมายในแต่ละมิติ ดังนี้ 2.1 มิติความจนทางเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์นิยามความหมายของความ

ยากจน 5 ความหมาย คือ ความอัตคัดทางเศรษฐกิจ (Economic Insufficiency) ซึ่งมี 2 นัย คือ ความอัตคัดในการยัง

ชีพหรือในการประทังชีวิต และความอัตคัดในการครองชีพ ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ความขาดแคลน

ปัจจัยพื้นฐานความต้องการพึ่งพา และความเป็นปัญหาในสังคมมิตทิางด้านเศรษฐศาสตร์ ความอัตคัดทางเศรษฐกิจ 

ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ความขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ความต้องการพึ่งพา ความเป็นปัญหาในสังคม 2.2 

มิติความจนขององค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความหมาย คนยากจน คือ 

บุคคลท่ีมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากคนจนมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะบริโภคให้ได้ตามมาตรฐาน

ภาวะโภชนาการโดยคำนวณจากจำนวนคนจนของประเทศไทย ตามหลักวิชาการของนักเศรษฐศาสตร์ท่ีกำหนดหนด

ให้คนจน คือ ผู้ท่ีมีรายได้ต่ำกว่ากว่าระดับเส้นความยากจนซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดความยากจน โดยประมาณการจาก

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของแต่ละคนในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าจำเป็นพื้นฐานขั้นต่ำ และเส้นความยากจนนี้

ปรับเปลี่ยนตามสภาวะค่าครองชีพแต่ละช่วง เวลา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(สศช.) กำหนดมิติความยากจน 7 มิต ิได้แก่ 1) จนเงิน 2) จนทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดลอ้ม 3) จนทางสังคม 4) 

จนทางการเมอืง 5) จนทางการศึกษา 6)จนทางวัฒนธรรม 7) จนทางจิตวญิญาณ เป็นมิตคิวามจนขององค์กรภาครัฐ 

2.3 มิติความยากจนขององค์กรระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UN) นิยาม“poverty”ว่าเป็นการละเมิด

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยวิธีปฏิเสธทางเลือกและโอกาสแก่มนุษย์และธนาคารโลกWorld  Bank ได้ให้ความหมายไว้

ว่าความยากจน คือภาวะปราศจากความกินดีอยู่ดีและรวมถึงปัจจัยมากมาย (World Bank, 2000c) ADB (2000) 

“Country Economic Review: Cambodia” Asian Development Bank คนจนจึ งมีภ าวะความ เป็นอยู่ ล ำบากอัน

เนื่องมาจากการมีรายได้ต่ำไม่สามารถเลือกซือ้สนิค้าและบริการพืน้ฐานเพื่อตนได้ ความจนทำให้คนจนมสีุขอนามัยต่ำ

และมีการศึกษาต่ำ ไม่มีน้ำดื่มท่ีสะอาด ไม่มีสาธารณูปโภคท่ีจำเป็น ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต ไม่มีสิทธ์ิมีเสียง ไม่มี

ความสามารถและโอกาสในการทำให้ชีวิตของตนดีขึ้น การปฏิเสธทางเลือก การละเมิดศักดิ์ศรี การปฏิเสธโอกาส 

ปราศจากความกินดอียู่ดีมิติองค์กรระหว่างประเทศ  

สาเหตุสำคัญของปัญหาความยากจน : ความจนมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับสภาพพื้นท่ี 

ชุมชน ครัว เรือน บุคคล ดังนี้ (Ellis, 2000; Haughton & Khandker, 2009) สภาพพื้นท่ีเป็นสาเหตุของความยากจน 

เช่น สภาพพื้นท่ีนอก ชลประทานไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช ปริมาณน้ำฝนต่อปีลดลง  ดินขาดความอุดม

สมบูรณ์ ไม่มีท่ีดินทำกินเป็นของตนเอง ไม่มีเคร่ืองมือใช้ใน การเกษตร มิติองค์กร การละเมิดชุมชนเป็นสาเหตุของ

ความยากจน เช่น ชุมชนท่ีมีผู้นำไม่เข้มแข็ง ชุมชน ท่ีไม่เคยจัดให้มีการระดมความคิดเห็นในเร่ืองการสร้างงานสร้าง

อาชีพ ชุมชนท่ีมีการซื้อขายยาเสพตดิ มีการเล่นการพนัน ชุมชนท่ีมีระดับการตื่นตัวในการ พัฒนาอยู่ในระดับต่ำชุมชน

ท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล ครัวเรือนเป็นสาเหตุของความยากจน เช่น ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือน

อายุมาก มีการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครอบครัวในระดับการดูแลสมาชิกในครัวเรือนค่อนข้างสูง เช่น ในสมาชิกใน

ครอบครัวเป็นคนพิการ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเป็นสตรีท่ีขาดภาวะความเป็นผู้นำครัวเรือน  
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ท่ีมีหนี้สิน รายรับลดลง รายจ่ายเพิ่มขึน้บุคคลเป็นสาเหตุของความยากจน เช่น ระดับการศึกษาต่ำขาดการ ฝึกอบรม

ทักษะทางด้านวชิาชีพ เกียจคร้าน ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดการพนัน ไม่ประหยัดอดออม มีหน้ีสิน เป็นต้น 

ลักษณะของความยากจน : ลักษณะของปัญหาความยากจนในสังคมไทยเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมาอย่าง

ยาวนาน อีกท้ังยังไม่มีวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน  ความยากจนเป็นปัญหาท่ีมี

สาเหตุสำคัญ 2 ประการ (ธนพล สราญจิตร์, 2558) คือ 1) สาเหตุภายในตัวบุคคล ได้แก่ การขาดต้นทุนการผลิต 

ขาดท่ีทำกิน ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง ความเจ็บป่วยหรือพิการ การขาดความรู้ความสามารถ  และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ การขาดศีลธรรมและคุณธรรม ติดอบายมุข ยาเสพติด การว่างงาน ค่าแรงงานต่ำ การถูกเอาเปรียบ 

การเป็นหนี้ท้ังในและนอกระบบ 2) สาเหตุภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การกระจายอำนาจท่ีไม่เท่าเทียม นโยบายท่ีไม่

ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ระบบการบริหารงาน ภาครัฐที่ด้อยประ สิทธิภาพ ความล่าชา้ ความด้อย

ประสิทธิภาพ โครงสร้างภาษีท่ีไม่เป็นธรรม การจัดสรรงบประมาณท่ีเหลื่อมล้ำการให้ความ สำคัญกับระบบทุนนิยม 

การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงควรมองการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างมากว่าการแก้ไขปัญหาแบบสัง คมสงเคราะห์ 

ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับความยากจนอาจเกิดขึน้ได้ในโครงการสร้างการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างในการจัดการ

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม (บุษบง ชัยเจรญิวัฒนะ และคณะ, 2545) 

             แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากผลการวิจัยของ Alex Hou Hong Ng (2013) ได้เสนอ

แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาความยากจนไว้ว่า การป้องกันการคอรัปชั่น โดยการพัฒนา ประชาธิปไตยให้โปร่งใส 

ปรับปรุงการใช้งบประมาณรัฐอย่างโปร่งใส การสร้างการตื่นรู้ให้กับประชาชน การศกึษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

การใช้นโยบายอย่างเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงเร่ืองความขัดแย้ง การบริหารจัดการ ภูมิประเทศให้เอื้อต่อวถิีชีวิตของ

คนจน นโยบายท่ีสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา ความยากจน เช่น นโยบายเรื่องการผ่อนปรนหนี้สิน นโยบายการเพิ่มช่อง

ทางการเข้าถึงตลาด การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม นโยบายการเพิ่มการลงทุนให้กับนักลงทุนจาก

ต่างประเทศ ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับประชาสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้เสรีภาพต่อสื่อมวลชนในการมี ส่วนร่วม

พัฒนา คำนึงถึงสิทธิเด็กและสตรี ซึ่งรัฐจะต้องดำเนิน การสร้างกรอบเพื่อความเจริญและการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สร้างหลักธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง ส่งเสริมการเพิ่มศักย ภาพให้กับคนจน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยากจนไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้ แม้ว่า  ความยากจนเป็นปัญหาท้าทายต่อนัก

นโยบายหรือผู้บริหารภาครัฐ แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ หากนำทฤษฎีนโยบายสาธารณะมาสู่การปฏิบัติ

อย่างจริงจังดังท่ีประเทศพัฒนาได้แสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ได้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (2557) ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนโดย

การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสทางการศกึษา และกระจายโอกาสทางการศกึษาใน

สังคมไทย การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ การสร้าง

โอกาสในการเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การคุ้มครองช่วยเหลือคนจน

และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และควรเสริมการสร้างการพี่งพาตนเองในการประกอบ

อาชีพอย่างยั่งยืน และบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการแกไ้ขปัญหา  

 กล่าวโดยสรุป สาเหตุของความยากจน เช่น การมสีภาพพื้นท่ีท่ีไม่เอื้ออำนวย แห้งแล้ง ขาดแคลน

ความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนท่ีผู้นำไม่เขม้แข็ง ชุมชนท่ีหนาแน่นดว้ยยาเสพตดิ การพนัน สมาชกิในครัวเรือนไม่มีงานทำอัน

เนื่องมาจากการมีระดับการศึกษาต่ำ มีอาชีพท่ีไม่นำไปสู่รายได้ท่ีสูง และการมีพฤติกรรมเกียจ คร้านไม่ประหยัดอด
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ออม มีหนี้สิน รวมท้ังการดำเนนิการในการกำหนดนโยบายของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีการทุจริตคอรัปชั่น ทำให้การ

นำนโยบายไปสู่การปฏบัิต ิไม่สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนสังคมการเมือง จึงทำให้ระดับความยากจนยังคงมี

อยู่ในสังคม 

  

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ : พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. ขอบเขตด้านประชากร : บุคลากรท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล”

จำนวน 20 คน 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศกึษาดา้นศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังศึกษาข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา ตัง้แต่เดอืน เมษายน – ตุลาคม 2562 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศกึษาวจิัยเชิงคุณภาพโดยการวจิัยเอกสารและเก็บ ข้อมูลภาคสนามโดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ่งมลีำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1.  ศกึษาเอกสารและรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดังนี ้ 

  เอกสารของทางราชการ เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รายงาน

ประจำป ีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนนิการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล”  

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ธีิการดังต่อไปนี้ 

      2.1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มผู้นำท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” จำนวน  6  คน  

     2.2. ใช้วธีิการสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอน

โมเดล” จำนวน  14  คน  

3. วิเคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนานำเสนอข้อมูลและขอ้เสนอแนะ 

  

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำ

ร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยืน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-

depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องการ

ขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” จำนวน  20  คน สามารถนำมาสรุปผลการวจิัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ข้อที่  1. ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

“แม่ฮ่องสอนโมเดล”ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อย่างยั่งยนื 

           จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” จำนวน  20  คน 
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พบว่า : หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา “ความยากจน” โดยองค์

รวมในเบื้องต้น สกว.ได้สรุปประเด็นการขับเคลื่อนในพื้นท่ีประกอบด้วยสิทธิในท่ีทำกิน โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน 

และโลจิส ติกส์ การจัดการเมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนเิวศ การค้าชายแดน ความมั่นคงอาหาร การจัดการ

ภัยพบัิต ิและการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดยความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาครัฐ เช่น 

สภาพัฒน์ภาค หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า อยากให้เพิ่มเติมเร่ืองการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึน้ โดยปัญหาสำคัญคือ ขาดผู้ซื้อ รวมถึงยังเชื่อมโยงกับปัญหาท่ีดินทำกินและเอกสาร

สิทธ์ิการครอบครองท่ีดิน เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าทำให้มีพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตน้อย จึงถูกกดราคา 

รวมถึงขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำคัญท้ังถนนและไฟฟ้า ไม่มใีครอยากมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตใหญ่ ๆ ในพืน้ท่ี 

จึงทำให้ชาวแม่ฮ่องสอนยังยากจนอยู่ “แม้จะพอมีรายได้จากการท่องเท่ียวแต่ก็ยังมีปัญหาเร่ืองการกระจายรายได้สู่

ชุมชน เพราะนายทุนส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นท่ี ถ้าไม่แก้ปัญหาผลผลิตให้นิ่งและมั่นคง ก็จะยังยากจนต่อไป ดังนั้นจึง

ตอ้งมีผู้ซือ้ มโีครงสร้างพื้นฐาน ตราบใดที่ยังแกไ้ม่ได้ชาวบ้านก็ไม่มรีายได้” 

ในด้านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักวิจัย รองผู้อำนวยการ สกว.ระบุว่า

เราต้องมีปฏิบัต ิการระดับพื้นท่ีโดย สกว.จะเป็นทัพหลังสนับสนุนทีมวิจัยและชาวบ้านท่ีเป็นทัพหน้าให้ก้าวเดินขณะท่ี

ตัวแทนชาวบ้านต้องการเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนไปข้างหนา้ให้ชาวแม่ฮ่องสอนอยู่ดีกินดีและมคีุณภาพชวีิตท่ีดี ใน

ท่ามกลางทรัพยากรท่ีมอีย่างจำกัดและการเข้ามาของระบบทุนใหญ่ การค้าชายแดนจะมผีลอย่างไรกับชาวบ้านในเชิง

ระบบ “เป็นห่วงภูมิคุ้มกันของชาวบ้านท่ียังตามไม่ทัน เราจะไปข้างหนา้อย่างไรเมื่อเหลียวหลังมาก็ยังห่วงสิ่งท่ีมอียู่ ถ้า

ไม่รีบบอกกล่าวท้ังคนและเร่ืองราวก็อาจจะล้มหายตายจากไป เรายังไม่เห็นทิศทางการพัฒนาระดับพื้นท่ีจริง  ๆ ทุก

วันนี้มีการอพยพค่อนข้างสูงท้ังจากพี่น้องไทใหญ่ท่ีหนีสงครามจากประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ชาติพันธ์ุท่ีลงมาจากพื้นท่ี

สูง และกลุ่มคนนอกจังหวัดท้ังข้าราชการและพ่อค้า จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างเป็นระบบ” 

“....โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2562 เป็นโครงการท่ีรัฐบาลให้

ความสำคัญเป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เป็น

หน่วยงานหลักในการบริหารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้คาดว่า เมื่อเสร็จสิน้โครงการ จะทำให้มีต้นแบบ

และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนชาว จ.แม่ฮ่องสอน ให้ดีย่ิงขึน้การดำเนินการท่ีผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง....”  (ผู้ว่าราชการ

จังหสัดแม่ฮ่องสอน) 

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการท่ีรัฐบาลให้

ความสำคัญเป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็น

หน่วยงานหลักในการบริหารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ ท้ังนี้คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะทำให้มีต้นแบบ

และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ดยีิ่งขึน้ 

  “......สถานการณ์ความยากจนของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานคณะกรรม การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ หรือ สศช. ได้ใชเ้ส้นความยากจนสะทอ้นมาตร ฐานการครองชีพขั้นต่ำของสังคม โดยคำนวณจากตน้ทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวติเฉลี่ยของปัจเจกบุคคลในระดับครัวเรือน พบว่า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาความ

ยากจนเรื้อรัง และมีสัดส่วนคนจนอยู่ในลำดับสูงสุด เป็นอันดับแรกของประเทศ ต่อเนื่องกว่า 10 ปี ในช่วงปี 2549-

2559 ยกเวน้ปี 2558 เท่านั้น.....” (ผอ.สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางฯ (สสว.) 
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  วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2. ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

“แม่ฮ่องสอนโมเดล”ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อย่างยั่งยนื 

จากการสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลึก และสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 

จากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” พบว่า : ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนนิการขบัเคลื่อนโครงการ ได้แก่  

2.1 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นท่ีสูง เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยเฉพาะการคมนาคมและสาธารณูปโภครวมท้ังพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ

ยากจน ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และ

ท่ีอยู่อาศัยเป็นไปอย่างจำกัด  

 

         
            ภาพที่ 3 การประกอบอาชพีทางการเกษตรของชาว จ.แม่ฮ่องสอน 

              ที่มา: สำนกังานปฏิรูปท่ีดนิเพื่อการเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน (2561) 

 

“....จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกของไทยทางภาคเหนือตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 8 ล้านไร่ เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และ

เป็นอันดับ 8 ของประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเนื้อท่ีป่าไม้ประมาณ 7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.12 ของพื้นท่ีจังหวัด มี

พื้นท่ีเกษตรกรรม 4 แสนไร ่คิดเป็นร้อยละ 5.08 โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ได้แก่ ข้าว กระเทียม ข้าวโพด กะหล่ำปลี 

ถั่วเหลือง งา ท้ังนี้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนและเป็นพื้นท่ีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  จึงทำให้จังหวัด

แม่ฮ่องสอนมีหมอกปกคลุมตลอดท้ังปี จนได้ชื่อว่าเมืองสามหมอก ต้องพึ่งพาภาคการเกษตรและการท่องเท่ียว เป็น

จังหวัดท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดในภาคเหนอื....” (นายกเทศมนตรีเมอืงแม่ฮ่องสอน) 

2.2 บริการสาธารณสุข การศึกษา และบริการพื้นฐานของรัฐยังไม่ได้คุณภาพและไม่ท่ัวถึง  เนื่องจากพื้นท่ี

เป็นภูเขาสูง ชุมชนกระจายห่างไกล การสัญจรลำบากมากเป็นอุปสรรคใน  การจัดบริการและการเข้าถึงการบริการ

ของประชาชน  

“....จากการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จากการสำรวจคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอนในปี พ.ศ. 2560 ท่ีพบว่า

แม่ฮ่องสอนมีครัวเรือน ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นท่ีเกิน 6 เดือน ท้ังท่ีมีเลขท่ีบ้านและไม่มีเลขท่ีบ้าน มีจำนวน 105,535 

ครัวเรือน จาก 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน มปีระชากรท้ังหมดจำนวน 275,884 คน โดยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

มีจำนวนครัวเรือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.06 รองลงมาคือ อำเภอแม่สะเรียง ร้อยละ 21.12 และอำเภอสบเมย 

ร้อยละ 15.40 ซึ่งอำภอเมอืงแม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.51 รองลงมาคืออำเภอ แม่สะ

เรียง ร้อยละ 17.18 และอำเภอแม่ลาน้อย ร้อยละ 14.92 จากข้อมูลพบว่าประชากรส่วนมาก ร้อยละ 27.85 จบชั้น
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ประถมศึกษา (ป.4, ป.6, ป.7) ขณะที่ไม่เคยศึกษา ร้อยละ 26.85 และจบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3, ม.1-3) ร้อย

ละ 13.97 มเีพยีงแค่ร้อยละ 7.66 ท่ีจบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป....” (พัฒนาชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน) 

2.3 ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก ส่วนมากเป็นเกษตรขั้นตน้ใช้แรงงานมาก และ

มูลค่าเพิ่มต่ำ รายได้หลักมาจากภาคเกษตรค่อนข้างน้อยและไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง การขน ส่งลำบากมาก 

ประชาชนไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดท่ีมี

ปัญหาความยากจนเรือ้รัง และมีสัดส่วนคนจนอยู่ในลำดับสูงสุดเป็นอันดับแรกของประเทศ  

“....ปัจจัยท่ีส่งผลให้จังหวัดแมฮ่อ่งสอนมรีายได้เฉลี่ยต่ำกว่าจังหวัดอ่ืน  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นภู เขา ผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ชนิดพชืไม่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาหลักของเกษตรกรคอืการไม่มี

ท่ีดนิทำกินเป็นของตนเอง ประกอบกับการผลิตพชืของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รับการรับรอง ทำให้เกษตรกรไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร...” (เลขาธกิารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

2.4 การท่องเท่ียวเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญของจังหวัดแต่รูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบันนักท่องเท่ียว

นิยมมาเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เท่านั้น ฤดูกาลท่องเท่ียวมีระยะสั้นและค่อนข้างกระจุก

ตัวในอำเภอปาย ทำให้มปัีญหาการบริหารจัดการ  

2.5 ประชากรส่วนใหญ่กว่าคร่ึงหนึ่งของจังหวัดเป็นชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ และอยู่อาศัยใน

พื้นท่ีสูงซึ่งประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันท่ีมีเนื้อท่ีถือครองทำการเกษตรเพียงร้อยละ 2.5 ของ

เนื้อท่ีจังหวัด จึงมขี้อจำกัดในดา้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและการปรับระบบการผลิตให้มรีายได้เพิ่มสูงขึน้ 

2.6 ยังคงมีความเสี่ยงในการบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นท่ีเกษตรจำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังปัญหา

หมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

“....ประชาชนใน จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีการศึกษาร้อยละ 33.6 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 

และมีเพยีงร้อยละ 9.9 จบการศกึษาในระดับ อุดมศึกษา ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดเป้าหมายท่ีรัฐบาลให้

ความสำคัญสูงในการแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากมีสถานการณ์ความยากจนในจังหวัดท่ีอยู่ในลำดับสูงและ

เรือ้รัง ประกอบกับ มีข้อจำกัดทางด้านกายภาพ และสังคมของพื้นท่ีอย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนไม่ได้รู้สึก

ว่าตนประสบปัญหาความยากจนหรือขัดสน เนื่องจากมีวิถีการดำรงชีวิตท่ีพอเพียงและมีความสุข...” (ผอ.ฝ่าย

การศึกษาเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน) 

รูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบันนักท่องเท่ียวนิยมมาเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์

เท่านั้น ฤดูกาลท่องเท่ียวมรีะยะสั้นและค่อนขา้งกระจุกตัวในอำเภอปาย ทำให้มปัีญหาการบริหารจัดการ  

“....จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีปัญหาเร่ืองของการเก็บออมเงิน โดยครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ร้อยละ 43.76 

ในภาพ รวมจึงพบปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขหลายด้าน แต่ท่ีสำคัญในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนมี 3 ด้าน 

ด้วยกัน คือ 1. ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงินจำนวน 26,417 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.76 จากท้ังหมด 60,374 

ครัวเรือน 2. คนอายุ 15-60 ปีอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้จำนวน 17,175 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.54 จากท้ังหมด 110,526 คน และ 3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้จำนวน 3,238 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.62 จากทัง้หมด 23,766 คน....” (สาธารณะสุข จ.แม่ฮ่องสอน) 

จากหลายประเด็นท่ีกล่าวมาเป็นขอ้จำกัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการต่าง ๆ ของรัฐและการเข้าถึง

บริการ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงทำให้แม่ฮ่องสอนเป็น

จังหวัดท่ีมีสัดส่วนคนยากจนสูงในลำดับตน้ของประเทศ แมว้่าภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาและ ดำเนนิการแกไ้ขมาโดย

ตลอดซึ่งทำให้สัดส่วนคนจนของจังหวัดมแีนวโน้มลดลง แต่การขับเคลื่อนตามภารกิจปกติของราชการไม่เพยีงพอท่ีจะ

ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นจำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา 
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แม่ฮ่องสอนโดยองค์รวมบนฐานศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นท่ี มีการกำหนดแผนงานโครง การแบบบูรณาการ และ

ประสานพลังการขับเคลื่อนโดยกลไกประชารัฐ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ยุทธศาสตร์นำ

ร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยืน มีส่วนท่ีนำมาอภิปราย

ผลการวจิัยได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอน

โมเดล”ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยืนในการจัด

เวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา 

“ความยากจน” โดยองค์รวม ซึ่งสรุปประเด็นการขับเคลื่อนในพื้นท่ีประกอบด้วยสิทธิในท่ีทำกิน โครงสร้างพื้ นฐาน 

พลังงาน และโลจิสติกส์ การจัดการเมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ การค้าชายแดน ความมั่นคงอาหาร 

การจัดการภัยพิบัติ และการศึกษาท้ังในและนอกระบบ โดยปัญหาสำคัญคือ ขาดผู้ซื้อ รวมถึงยังเชื่อมโยงกับปัญหา

ท่ีดินทำกินและเอกสารสิทธ์ิการครอบครองท่ีดิน เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าทำให้มีพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิต

น้อย จึงถูกกดราคา รวมถึงขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำคัญท้ังถนนและไฟฟ้า ไม่มีใครอยากมาลงทุนสร้าง

โรงงานผลิตใหญ่ๆ ในพืน้ท่ี จึงทำให้ชาวแม่ฮ่องสอนยังยากจนอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ World Bank & ADB 

(2000) พบว่า คนจนมีภาวะความเป็นอยู่ลำบากอันเนื่องมาจากการมีรายได้ต่ำไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการ

พื้นฐานเพื่อตนได้ ความจนทำให้คนจนมีสุขอนามัยต่ำและมีการศึกษาต่ำ ไม่มีน้ำดื่มท่ีสะอาด ไม่มีสาธารณูปโภคท่ี

จำเป็น ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต ไม่มีสิทธ์ิมีเสียง ไม่มีความสามารถและโอกาสในการทำให้ชีวิตของตนดีขึ้น การ

ปฏิเสธทางเลือก การละเมิดศักดิ์ศรี การปฏิเสธโอกาส ปราศจากความกินดีอยู่ดีมิติองค์กรระหว่างประเทศ และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Ellis, (2000) Haughton & Khandker, (2009) ท่ีพบว่า สภาพพื้นท่ีเป็นสาเหตุของความ

ยากจน เช่น สภาพพื้นท่ีนอก ชลประทานไม่มีนำ้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช ปริมาณน้ำฝนต่อปีลดลง ดินขาดความ

อุดมสมบูรณ์ ไม่มีท่ีดินทำกินเป็นของตนเอง ไม่มีเคร่ืองมือใช้ใน  การเกษตร มิติองค์กร การละเมิดชุมชนเป็นสาเหตุ

ของความยากจน เช่น ชุมชนท่ีมีผู้นำไม่เข้มแข็ง ชุมชน ท่ีไม่เคยจัดให้มีการระดมความคิดเห็นในเร่ืองการสร้างงาน

สร้างอาชพี ชุมชนท่ีมกีารซื้อขายยาเสพตดิ มีการเล่นการพนัน ชุมชนท่ีมีระดับการตื่นตัวในการ พัฒนาอยู่ในระดับต่ำ

ชุมชนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล ครัวเรือนเป็นสาเหตุของความยากจน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ด้านข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “แม่ฮ่องสอน

โมเดล”ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชายขอบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างยั่งยืน พบว่า 

ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ ข้อจำกัดในด้าน สภาพภูมปิระเทศส่วนใหญ่

เป็นภูเขาและพื้นท่ีสูง เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมและสาธารณูปโภค

รวมท้ังพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์  การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ข้อจำกัดในดา้นบริการสาธารณสุข การศกึษา  

การบริการพื้นฐานของรัฐยังไม่ได้คุณภาพและไม่ท่ัวถึง เนื่องจากพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง ชุมชนกระจายห่างไกล 

การสัญจรลำบากมากเป็นอุปสรรคในการจัดบริการและการเข้าถึงการบริการของประชาชน   ข้อจำกัดในด้าน

ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก ส่วนมากเป็นเกษตรขั้นต้นใช้แรงงานมาก และมูลค่าเพิ่มต่ำ 

รายได้หลักมาจากภาคเกษตรค่อนข้างน้อยและไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง การขน ส่งลำบากมาก ประชาชนไม่มี
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ทางเลือกในการประกอบอาชพีอ่ืนหรืออาชพีเสริม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) พบว่า สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นท่ีสูง เป็นอุปสรรคในการ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมและสาธารณูปโภครวมท้ังพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ การ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน ในพืน้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาด้าน

การเกษตรอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างจำกัด   บริการสาธารณสุข การศึกษา และบริการพื้นฐานของรัฐ

ยังไม่ได้คุณภาพและไม่ท่ัวถึง เนื่องจากพืน้ท่ีเป็นภูเขาสูง ชุมชนกระจายห่างไกล การสัญจรลำบากมากเป็นอุปสรรคใน 

การจัดบริการและการเข้าถึงการบริการของประชาชน   ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก 

ส่วนมากเป็นเกษตรขั้นตน้ใช้แรงงานมาก และมูลค่าเพ่ิมต่ำ รายได้หลักมาจากภาคเกษตรค่อนข้างนอ้ยและไม่แน่นอน 

ตน้ทุนการผลิตสูง การขน ส่งลำบากมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลของการวจิัยท่ีพบผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ 3 แนวทาง  ดังนี้ 

 แนวทางที่ 1 : การปลดล็อคข้อจำกัดสำคัญของพื้นท่ี 1) เร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน

พื้นท่ีป่าไม้ตามความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด  2) สร้างความมั่นคงในท่ีดินทำกิน โดยเร่งขยายการดำเนินการ

โครงการจัดท่ีดิน ทำกินให้ชุมชน (คทช.) ให้ท่ัวถึง 3) จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/พื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด เพื่อวาง

แผนการพัฒนาเชงิพื้นท่ีให้ชัดเจนมีความสมดุลระหว่างการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์พื้นท่ีป่า

ไม้ทรัพยากรธรรมชาติ 4) ปรับปรุงแนวทาง/มาตรการในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ ให้มีความ

เหมาะสมตามความจำเป็นต่อการพัฒนาและสอดคล้องกับสภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชน 5) กำหนดสิทธิประโยชน์

พเิศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนมาทำงานในพืน้ท่ี และการลงทุน/ประกอบธุรกิจ  

แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้  อย่าง

ยั่งยืน 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมให้รองรับการเดินทางได้ตลอดปี  ท้ังเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน – เชยีงใหม่ และเส้นทาง สัญจรของประชาชนในจังหวัด 2) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และน้ำ

เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี3) พัฒนาระบบไฟฟา้และระบบ ICT ให้ท่ัวถึงอย่างมี

คุณภาพและเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและสาธารณสุข   

แนวทางที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวสิาหกิจชุมชน 2) พัฒนา

แหล่งเงินทุนและการออมระดับชุมชน 3) พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน 4) สนับสนุนแนวทางประชารัฐเพื่อพัฒนา
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การบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขาย

สาโทสุราแช่พื้นเมือง ในจังหวัดนครสวรรค์ 

ENFORCEMENT OF THE EXCISE DEPARTMENT ANNOUNCEMENT ON CRITERIA AND 

CONDITIONS FOR PERMISSION TO MAKE AND SELL RICE WINE  

IN NAKHON SAWAN PROVINCE 
 

ปองปรีดา ทองมาดี1*  

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชงิคุณภาพนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของประกาศกรมสรรพสามติเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมอืง และเพ่ือศึกษาปัญหาการบังคับใชป้ระกาศกรม

สรรพสามติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง และเพื่อศกึษาการเปดิเสรี

สุราแช่พื้นเมืองให้เป็นเคร่ืองดื่มสันทนาการและเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชน ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษานี้ได้รวบรวม

แนวความคิดทฤษฎีและการสัมภาษณ์เชงิลึกจากกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลักแล้วนำมาวิเคราะห์ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 1. พบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของสาโทสุราแช่พื้นเมอืง สามารถท่ีขยายตัวในตลาดโลกได้อีกมาก โดยอาศัยจุดเด่น

ท่ีมีลักษณะเฉพาะของสาโทสุราแช่พื้นเมอืง รวมถึงกระบวนการทำ ประวัตคิวามเป็นมาของสาโทสุราแช่พื้นเมืองและ

ยังได้ส่งออกวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ประเทศไทย รัฐควรพัฒนานโยบายและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 2. พบว่าได้มีการทำสาโทสุราเถื่อนในการจัดงานตาม

ประเพณี มไีวด้ื่มกินในครัวเรือน หรือทำในรูปแบบของนำ้แป้งข้าวหมาก และสาโทสุราแช่พื้นเมืองมีคุณค่าทางโภชนา

สูงกว่าสุราโรงงาน และมีผลกระทบต่อร่างกายน้อยกว่าสุราโรงงาน  และรัฐควรส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนท่ีมี

ลักษณะเฉพาะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก ข้อ 3. พบว่าสถานท่ีในการทำ อุปกรณ์การทำ แรงงานในการทำ 

การจดทะเบียนสินค้าตามกฎหมายตอ้งใช้ต้นทุนสูงมาก เป็นการปิดโอกาสผู้มรีายได้นอ้ยท่ีจะทำสาโทสุราแช่พื้นเมือง 

ซึ่งสาโทสุราแช่พื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาของชุมชนท่ีสามารถทำได้เองโดยใช้ต้นทุนต่ำ มีเอกลักษณ์เฉพาะ การทำสาโท

สุราแช่พืน้เมอืงไม่ควรอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมายอันมผีลทำให้รสชาติของสาโทสุราแช่พืน้เมอืงเปลี่ยนแปลงไป 

การเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมืองเป็นการลดค่าใชจ้่ายจากการท่ีจะต้องซื้อสุราโรงงานท่ีมีราคาแพงมาใช้ในการดื่มกิน

หรือการจัดงานต่างๆ ตามประเพณี และควรยกเลิกกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็นการปิดกั้น การกีดกันของรัฐ ด้วยการ

สร้างกฎหมายสุรามาจำกัดสิทธิทางภูมปัิญญาของชุมชน 

 

คำสำคัญ: การบังคับใชก้ฎหมาย  สาโทสุราแช่พืน้เมอืง  การเปิดเสรีดา้นการทำ 
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ABSTRACT 

This qualitative research objective to study the concepts and theories of the Excise Department's 

announcement regarding the criteria and conditions for granting permission to make and sell Rice Wine local 

frozen liquor, to study the problems regarding the enforcement and to study the liberalization of Rice Wine local 

liquor as a recreational beverage and an economic product for the community. The data used in this study 

collected concepts, theories and in-depth interviews from key informants and analyzed. The results of the 

research according to objective 1. Found that the economic development of Rice Wine local liquor. Able to 

expand in the world market a lot by using the distinctive characteristics of the Rice Wine local liquor including the 

production process in history of the Rice Wine local liquor and also exporting Thai culture and history The 

government should develop policies and amend laws to be in line with the economic development of the 

community caused by local knowledge 2. It is found that there is a contraband liquor in traditional events. For 

drinking in the household or made form of wheat flour and the Rice Wine local liquor has higher nutritional value 

than factory spirits and has less impact on the body than factory spirits, the government should promote the 

wisdom of the community that is unique in order to develop the economy to the world market and 3. Found that 

the place of production equipment Labor in Legal product registration requires a high cost. Closing the 

opportunity for low income people to make Rice Wine local liquor is the wisdom of the community that can be 

produced by using a low cost. Unique the production of Rice Wine local liquor wastes should not be under the 

control of the law, resulting in changes in the taste of the Rice Wine local liquor. The liberalization of the local 

wines is a way to reduce the cost of having to buy expensive factory spirits for drinking or for organizing events 

and traditions, and the law should be abolished. State deprivation by creating liquor laws to limit the intellectual 

rights of communities. 

 

Keywords: law enforcement / Rice Wine local liquor / production liberalization   

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบัน “สาโท” จัดอยู่ในประเภท สุราแช่พื้นเมือง ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมอืง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 

โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล ความเป็นมา

ของสาโทสุราแช่พื้นเมืองดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงสุราไว้ว่า 

พระมหากษัตริย์และนักรบไทยในอดีตชอบดื่นสุรากันมาก เพื่อเป็นการเรียกกำลังใจให้ฮึกเหิมก่อนออกศึกสงคราม 

และเมื่อเสร็จสิ้นจากการศึกสงคราม ก็มักจะฉลองสังสรรค์ในชัยชนะของตน และสิ่งท่ีขาดเสียมิได้เลยคือ สุราหรือ

สาโท แม้เมื่อหลังสงครามสงบลงก็ยังคงชอบดื่มสุราอยู่เป็นนิจ (ณัฐกิตต์ ธรรมเจริญ, 2544 : 15) ตามลักษณะนิสัย

ของคนไทยในภาคต่างๆ จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละภาค ถ้าเป็นภาคเหนือจะเรียกว่า “เหลา้พื้นเมอืง” ภาค

กลางเรียกว่า “เหลา้ป่า” ภาคอสีานเรียกว่า “สาโท” หลักฐานการดื่มสุราของคนไทยท่ัวไปมักปรากฏในรูปของตำนาน

และกฎหมาย เช่น ในกฎหมายตราสามดวงว่าด้วยกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 1901 ท่ีมีข้อกำหนดว่า “ถ้าผู้ใดคบกันดื่ม

เหลา้ในเขตพระบรมมหาราชวัง ให้ตม้เหลา้จนร้อนแลว้เอากรอกใส่ปาก” (ธีรภัท ชัยพพิัฒน์, 2550: 10)   
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ต่อมามีการทำสาโทสุราแช่พืน้เมอืงเพื่อการบริโภค และในโอกาสพบปะสังสรรค์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงงาน

เทศกาลและงานบุญต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช งานศพ สงกรานต์ ต้อนรับกฐินผ้าป่า และ

สาโทท่ีทำมาจากข้าวยังได้รับการยกย่องและใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในงานมงคลของสังคมไทย รัฐได้กำหนด

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสุรานั้น เกิดจากการต้มสุราของคนไทยเกิดขึ้นคร้ังแรกเมื่อสมัยท่ีมีกลุ่มชาวจีน 

อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทย คนไทยเร่ิมรู้จักดื่มสุราจากโรงตม้กลั่นท่ีเรียกว่า “เหล้าโรง” จากชาวจีนอพยพ

เหล่านัน้ ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีชาวจีนนำกระบวนการวธีิต้มกลั่นสุราเข้ามาและได้ตั้ง

โรงต้มกลั่นสุราขึ้น รัฐบาลจึงเร่ิมจัดเก็บภาษีอากรจากการผลิตเคร่ืองดื่ม ชาวจีนก็เข้ามาเป็นผู้ประมูลผูกขาดการ

จัดเก็บภาษีเพื่อส่งรัฐ (ไพศาล วสิาโล, 2537: 6) ต่อมาการทำสุรามีลักษณะเป็นการผูกขาดเฉพาะในกลุ่มนายทุนหรือ

ธุรกิจสุราเท่านั้น ซึ่งการเปิดเสรีภาพให้ประชาชนท่ัวไปสามารถการทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองไว้ดื่มกินจึงเป็นไปได้ยาก 

เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างนายทุนหรือธุรกิจสุรากับประชาชนในสังคมท้องถิ่น (ธีร

ภัท ชัยพพิัฒน์, 2550: 3) โดยส่วนใหญ่รัฐจะบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนายทุนหรือธุรกิจสุราตลอดมาจนถึง

ปัจจุบัน เพราะการท่ีรัฐได้สนับสนุนนายทุนหรือธุรกิจสุรานั้น รัฐจะได้ผลประโยชน์จากนายทุนหรือธุรกิจสุรามากมาย 

การบัญญัติกฎหมายของรัฐจึงเป็นการบัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุม กีดกัน และตัดสิทธิประชาชนท้องถิ่นไปในเวลา

เดียวกัน หากเปิดเสรีให้ประชาชนท้องถิ่นทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองได้ก็จะทำให้นายทุนหรือธุรกิจสุราเสียประโยชน์และ

ขาดรายได้ (สาวิตรี อัษณางค์ภรชัย และวรานิษฐ์ ลำไย, 2558: 10) ซึ่งปัจจุบันสาโทสุราแช่พื้นเมืองได้บัญญัติไว้ใน

ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนดิสุราผลไม้ สุราแช่

พื้นเมอืง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 โดยใชผ้ลผลิตทางการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามนโยบาย

สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล เป็นการอนุวัติตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ดังนั้น

การทำสาโทสุราแช่พืน้เมอืงโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีความผิดและมโีทษตามกฎหมาย   

จากการพัฒนาการทำสาโทสุราแช่พื้นเมือง ต้องเป็นรูปแบบของการผลิตมาจากการแบ่งประเภทหรือ

ลักษณะการผลิตตามขนาดหรือตามเจตนาของผู้ผลิตท่ีอยู่บนหลักความจริงแห่งสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการค้า นั่น

หมายถึงสิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองเป็นการทำ

จากทรัพยากรทางเกษตรกับการใชภู้มปัิญญาของผู้คนในท้องถิ่น  ภายใต้แนวคิดวัตถุนยิมการแข่งขัน การบริโภคนยิม 

ท่ีสร้างพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคให้มีค่านิยมเปลี่ยนไปจากการเข้ามาของสุราต่างประเทศท่ีมียี่ห้อดังและ

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขัดต่อหลักเสรีภาพในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิทางการค้า ซึ่งการใช้อำนาจรัฐใน

การบัญญัติกฎหมายไม่ควรเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนหรือธุรกิจสุราฝ่ายเดียว และไม่ควรสร้างความไม่

น่าเชื่อถือต่อสาโทสุราแช่พื้นเมือง โดยอ้างถึงความขัดต่อหลักศีลธรรมและความด้อยคุณภาพของสาโทสุราแช่

พื้นเมอืง (ธีรภัท ชัยพิพัฒน์, 2550: 2) นโยบายของรัฐที่เป็นข้อจำกัดในการประกอบอาชีพทำสุราพื้นเมือง การละเมิด

สิทธิ การได้รับความกดดันและถูกปฏิเสธจากรัฐ โดยรัฐจัดการบริการไม่ท่ัวถึง และไม่สอดคล้องกับปัญหาความ

ตอ้งการและภูมปัิญญาของประชาชนอย่างแท้จริง  

ในปัจจุบันผู้ประกอบการท่ีสามารถขออนุญาตทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองได้ แต่จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตฯ 

จากกรมสรรพสามิต และผู้ขออนุญาตทำต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ สหกรณ์ นิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และการขออนุญาตตั้งโรงงาน 

ประกอบกิจการโรงงานทำสุราแช่พื้นเมืองกับกรมสรรพสามิต ต้องขอมีเลขประจำตัว ผู้ เสียภาษีอากรกับ

กรมสรรพากร และจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แสดงให้เห็นว่าประชาชนในสังคมท้องถิ่นไม่มี

ต้นทุนเพียงท่ีจะทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่งภาครัฐควรเปิดเสรีในการทำสาโทสุราแช่พื้นเมือง 

เนื่องจากประชาชนแต่ละท้องถิ่นมีกรรมวิธีในการทำสาโทแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นกรรมวิธีง่ายๆ โดยท่ัวไป และสาโท



 

                                                                

19 

 

สุราแช่พื้นเมอืงได้ทำจากข้าวชนิดต่าง ๆ ท่ีผ่านการหมักด้วยลูกแป้ง หรือเชื้อราและยีสต์ เพื่อเปลี่ยนแป้งในข้าวให้เป็น

แอลกอฮอล์ (ชูชาต ิกุดเป่ง, วิชัย เสริมผล, และวราวุธ ธนะมูล, 2559: 377) สาโทเป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

ชนิดไวน์ข้าว (Rice Wine) ท่ีไม่ผ่านกระบวนการกลั่น มีรสหวาน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี: สาโท) ซึ่งเป็นความน่า

เสียดายท่ีสาโทสุราแช่พื้นเมืองท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของประชาชนในสังคมท้องถิ่น แต่กลับกลายเป็นผลประโยชน์

มหาศาลของนายทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจสุรา      

 ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าวิจัยในเร่ืองนี้ จึงเป็นการศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีของประกาศ

กรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง และศกึษาปัญหาการ

บังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมอืง และ

เพื่อศึกษาหลักการและเงื่อนไขการเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมืองให้เป็นเคร่ืองดื่มสันทนาการและเป็นสินค้าเศรษฐกิจ

ของชุมชน โดยกำหนดหัวข้อในการศกึษาค้นคว้าวิจัยเร่ือง “การบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง” ซึ่งจะใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ในการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

อนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง  

 2. เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำ

และขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง  

 3. เพื่อศึกษาหลักการและเงื่อนไขการเปิดเสรีสาโทสุราแช่พืน้เมอืงให้เป็นเครื่องดื่มสันทนาการและเป็นสนิค้า

เศรษฐกิจของชุมชน  

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวความคิดในการ

วจิัย โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีของตัวแปรแต่ละตัวท่ีทำการศึกษา และค้นหาความสัมพันธ์

ของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตามในการนำไปสู่การตั้งสมติฐาน ประกอบด้วย (1) การปรับตัวและความสัมพันธ์

แบบใหม่ (2) การปรับตัวของผู้ผลิตสุราพื้นเมืองภายใต้สภาพแวดล้อมการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง (3) การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพ่ืออุตสาหกรรม  

การปรับตัวและความสัมพันธ์แบบใหม่ภายใต้นโยบายของรัฐ จากการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง รัฐควร

สร้างกฎหมายเอือ้ต่อกลุ่มผู้ผลิต รัฐควรหาทางออกที่เหมาะสมให้กับกลุ่มผู้ผลิตสุราแช่พื้นเมือง ต้องไม่ออกกฎหมาย

ลิดรอนสิทธิของชุมชน สิทธิทางการค้า และสิทธิทางภูมิปัญญา เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้กลุ่มสามารถนำภูมิปัญญามาดำเนินการ

ทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเองได้อย่างเสรี  

 การปรับตัวของผู้ผลิตสุราพื้นเมืองภายใต้สภาพแวดล้อมการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง จากการทบทวน

วรรณกรรม หมายถึง รัฐควรให้ความสำคัญและสนับสนุนสาโทสุราแช่พื้นเมือง เนื่องจากการขยายตัวของตลาด

ต่างประเทศ ผู้ผลิตสุราพืน้เมอืงควรตอ้งขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยการเตบิโตของการส่งออกสูงขึน้ ด้วยการใช้

จุดเด่นของความหลากหลายของสุราที่ผลิตในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมลีักษณะพิเศษแตกต่างกัน ลักษณะพิเศษเหล่านี้เป็นท่ี
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ชื่นชอบอย่างมากในกลุ่มคนต่างชาติท่ีมีความสนใจเร่ืองสุราพื้นเมืองท้ังเร่ืองของรสชาติ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

วิธีการดื่ม รวมถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้น ซึ่งไม่ได้ส่งออกเพียงสุราพื้นเมืองอย่างเดียว แต่ได้ส่งออก

วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพื่ออุตสาหกรรม จากการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง 

วทิยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในการหมักข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้ังข้าวหมากและสาโท กับการพัฒนากล้าเชื้อ

สำเร็จเพ่ือใชใ้นการผลิตในอุตสาหกรรม  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีวิจัย (Methodology) โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

ประกอบด้วย การวจิัยเชงิเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 

 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) ผู้วิจัยได้ศกึษาค้นคว้าและวเิคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 

ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และความเป็นมาท่ี

เกี่ยวข้องกับประกาศกรมสรรพสามติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง 

1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 

ท่ีบังคับใชใ้นปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการทำและขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-

structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน และข้อ

คำถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบปลายเปิด (loosely structure) ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยท่ีมีความยึดหยุ่น

และเปิดกวา้งหรือมกีารนำคำสำคัญ (keywords) มาใช้ประกอบในการชี้นำคำสัมภาษณ์ ลักษณะของคำถามท่ีมคีวาม

ยึดหยุ่นและพร้อมท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของข้อคำถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนใน

สถานการณ์ท่ีมีเหตุการณ์แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลตอบข้อคำถามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก อันทำให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลท่ีมคีวามหลากหลายในมติิต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตท่ีิมีมติขิองความลึกและมิติของความกว้างในเร่ือง

ของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทำสาโทสุราแช่พืน้เมอืงน้ัน โดยมีขัน้ตอนดังนี้   

2.1 กำหนดประชากรและพื้นท่ีวิจัย ได้แก่ หน่ายงานภาครัฐในเขตจังหวัดนครสวรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง และประชาชนในสังคมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ท่ีมีการทำสาโทสุราแช่

พื้นเมอืง 

2.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ีนครสวรรค์ตามสาขาแต่ละ

อำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  

2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสาร เพื่อกำหนดขอบเขตและเนื้อหาของข้อคำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์

จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวจิัยยิ่งขึน้    

2.4 นำแบบสัมภาษณ์มาทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบและให้

คำแนะนำในการแกไ้ข นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้อ่านแลว้มคีวามเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวจิัย  

2.5 นำแบบสัมภาษณ์ท่ีแกไ้ขตามคำแนะนำจนฉบับสมบูรณ์แลว้ จึงไปซักถามต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

3. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองในเขตจังหวัดนครสวรรค์, พนักงานที่

เกี ่ยวข้องจากสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดนครสวรรค์ , พนักงานที่เกี ่ยวข้องจากสำนักงานเกษตรจังหวัด

นครสวรรค์ 
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4. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ใช้ในการสัมภาษณ์การวิจัยคร้ังนี้ โดยดำเนินกระบวนการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random) เป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ดำเนินการพิจารณาด้วย

ตนเอง เพื่อทราบถึงแนวความคิดและทฤษฎี ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย การเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมืองให้เป็น

เครื่องดื่มสันทนาการและเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชน จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และประชาชนในสังคมท้องถิ่น

ให้สอดคล้องกับการบัญญัติกฎหมายการทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองดังกล่าวมาดำเนินการประมวลผลข้อมูลอันจะ

นำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ต่อไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒ ินักวิชาการ และประชาชนในสังคมท้องถิ่น ตามจำนวนดังต่อไปนี้  

4.1 ประชาชนในสังคมท้องถิ่นท่ีมีความต้องการทำสาโท จำนวน 10 ท่าน  อำเภอละ 1 ท่าน  เนื่องจาก

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ท่ีมีความต้องการทำสาโท เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเงื่อนไขทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การทำสาโท จึงทำให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีทราบถึงปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ทำสาโท และอาจให้

ข้อเสนอแนะในทางท่ีเป็นธรรมต่อการขออนุญาตให้ทำสาโท  เหตุผลในในการเลอืกใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีถึง 10 ท่าน 

เพราะว่าในแต่ละท้องท่ีหนึ่ง ๆ ผู้วิจัยจำเป็นต้องแบ่งการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มท่ีมีความต้องการการทำสาโท แบบกลุ่ม

หมู่บ้านและแบบครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และหาวิธีการแก้ไขได้

ถูกต้องตรงเป้าหมาย  

4.2 พนักงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการทำสาโท ซึ่งมีข้าวเป็นวัตถุดิบในการทำ เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

ประชาชนในสังคมท้องถิ่นท่ีมีความต้องการทำสาโทอย่างเสรี จึงทำให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ทราบถึงปัญหาของการ

บังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทำสาโท และอาจให้ข้อเสนอแนะในทางท่ีเป็นธรรมต่อการขออนุญาตให้ทำสาโท 

เหตุผลในในการเลือกใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ถึง 1 ท่าน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของปัญหาการบังคับใช้

กฎหมาย และหาวิธีการแก้ไขได้ถูกตอ้งตรงเป้าหมาย 

4.3 พนักงานท่ีเกี่ยวข้องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการทำสาโทสุราแช่พื้นเมือง ซึ่งมีข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิต เป็นผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากประชาชนในสังคมท้องถิ่นท่ีมีความต้องการทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองอย่างเสรี จึงทำให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม

นี้ทราบถึงปัญหาของการบังคับใชก้ฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทำสาโทสุราแช่พื้นเมอืง และอาจให้ข้อเสนอแนะในทางที่

เป็นธรรมต่อการขออนุญาตให้ทำสาโทสุราแช่พืน้เมอืง เหตุผลในในการเลอืกใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ถึง 1 ท่าน เพื่อให้

ทราบถึงความแตกต่างของปัญหาการบังคับใชก้ฎหมาย และหาวิธีการแกไ้ขได้ถูกตอ้งตรงเป้าหมาย 

4.4 เหตุผลในการเลือกเขตจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากท่ีตั้งของนครสวรรค์ เป็นจังหวัดท่ีตัง้อยู่ระหว่าง

ตอนบนของภาคกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดท่ีมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อีก

จังหวัดหนึ่ งของประเทศไทย  มีพื้น ท่ีติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่  ด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและ

กำแพงเพชร ทางตะวันออกตดิกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใตต้ดิกับจังหวัดสิงห์บุรีชัยนาท และอุทัยธานี ส่วน

ด้านตะวันตกติดกับจังหวัดตาก นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเมืองนครสวรรค์มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเป็น

ราชธานี มีชื่อในศิลาจารึกของสุโขทัย โดยเรียกว่า "เมืองพระบาง" เป็นเมืองหน้าด่านท่ีสำคัญในการทำศึกสงคราม

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย, กรุงศรีอยุธยา, ธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังเรียกชื่อว่า "เมืองชอนตะวัน" และ

เปลี่ยนเป็นนครสวรรค์ในท่ีสุด แต่ชาวบ้านโดยท่ัวไปเรียกกันว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทาง

โบราณคดีบ่งชี้ว่านครสวรรค์เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตัง้แต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม 

เป็นท่ีตั้งของกลุ่มชนชาวจีนท่ีมาทำมาค้าขายระหว่างประเทศ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง

ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นท่ีมาของการทำ สาโทสุราแช่พื้นเมือง ผู้วิจัยจึงเลือกจังหวัดนครสวรรค์เป็นเขตพื้นท่ีใน

การศึกษาค้นควา้การวจิัยในเร่ืองนี้  
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5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ข้อ

คำถามในการสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบปลายเปิด ( loosely structure) และการบันทึกภาคสนาม โดยมี

กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลักตามกำหนด และได้แบ่งข้อคำถามออกเป็น 6 ส่วน คือ   

ส่วนท่ี 1 ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง 

ส่วนท่ี 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง     

ส่วนท่ี 3 ข้อคำถามเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่พืน้เมอืง   

ส่วนท่ี 4 ข้อคำถามเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา หลักการ และเงื่อนไขการเปิดเสรีสาโทสุราพื้นเมืองให้ เป็น

เครื่องดื่มสันทนาการและเป็นสนิค้าเศรษฐกิจของชุมชน 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งหนังสอืขอความร่วมมอืและอนุเคราะห์ถึงผู้ให้ขอ้มูลทุกท่านในเขตพื้นท่ี

ท่ีกำหนด การสัมภาษณ์ปฏิบัติโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยไปดำเนินการสัมภาษณ์ ตามข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์ท่ี

จัดทำขึ้น และการบันทึกเสียงเพื่อถอดเสียงจากเครื่องบันทึกเสียงรวบรวมไว้เป็นขอ้มูล    

7. การจัดทำข้อมูล การจัดทำข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนนิการตามขั้นตอน โดยการตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ี

ได้จากการสัมภาษณ์และนำผลของขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยต่อไป                   

8. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นแยกตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย  

9. การนำเสนอข้อมูล โดยการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจะนำเสนอด้วยการพรรณนา ประกอบกับการบรรยายหรือ

ความเรียบเรียง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเขา้ใจของคนท่ัว ๆ ไป 

10. ระยะเวลาในการดำเนินการวจิัย มีระยะเวลา 8 เดอืน ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศกึษาค้นคว้าวจิัย ได้แบ่งผลการวจิัยออกเป็น 4 กรณดีังนี้   

 1. ความรู้ทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาโทสุราพื้นเมอืง แบ่งผลการวจิัยออกเป็น 3 กรณี ดังนี้  

 1.1 ความรู้ท่ัวไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาโทสุราพื้นเมืองของประชาชนในสังคมท้องถิ่นท่ีมีความ

ต้องการทำสาโท พบว่า ประชาชนในสังคมท้องถิ่นทราบดีว่าสาโทนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เคยเห็นผู้อื่นถูกจับกุมใน

ข้อหามีสาโทอยู่ในการครอบครอง และทราบข่าวจากในโทรทัศน์ในคดีทำน้ำแป้งข้าวหมากจำหน่าย ทราบว่าใน

ปัจจุบันสาโทสามารถผลิตจำหน่ายได้แต่ต้องขออนุญาตตามขั้นตอน ประชาชนสามารถซื้อสาโทท่ีถูกต้องมาดื่มกินได้

ไม่ผิดกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถทำเอาไวด้ื่มกินเองได้  การเปิดเสรีสาโทให้ทำไว้ดื่มกินเองก็ถือว่าเป็นเร่ืองดี จะได้ไม่

ตอ้งไปซื้อเขากิน เพราะเป็นสิ่งท่ีทำได้ไม่ยากนักและมีต้นทุนไม่มาก ใคร ๆ ก็ทำได้ถ้ากฎหมายไม่ปิดกัน้  

 1.2 ความรู้ท่ัวไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาโทสุราแช่พื้นเมอืงของพนักงานท่ีเกี่ยวของจากสำนักงาน

สรรพสามิตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พนักงานทราบดีว่าสาโทเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากผู้ใดต้องการผลิตหรือ

จำหน่ายต้องอนุญาตตามกฎหมาย ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง  โดยไม่ได้รับอนุญาต

ย่อมมีความผิด การเปิดเสรีสาโทให้ประชาชนทำไว้ดื่มกินได้เอง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ของรัฐ และ

อาจทำให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่สัมปทานขออนุญาตผลิตของมึนเมาต่าง ๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย การตรวจค้น
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จะพบบ่อยเมื่อมีคนแจ้งเข้ามา ส่วนมากพบว่ามีการทำไว้เพื่อดื่มกินในการจัดงานพิธีต่าง  ๆ งานแต่ง งานบวช งาน

ทอดกฐินผ้าป่า งานสงกรานต์ เป็นต้น     

 1.3 ความรู้ท่ัวไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาโทสุราแช่พื้นเมอืงของพนักงานท่ีเกี่ยวข้องจากสำนักงาน

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ทราบดีว่าสาโทเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทำและขาย

ได้โดยการขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเป็นการนำข้าวไปทำให้มีรายได้สูงขึ้น แต่กฎหมาก็ยังไม่ได้เปิดเสรี

ถึงขนาดท่ีให้ประชาชนสามารถทำไว้ดื่มกินได้เองในครัวเรือน ถ้าเปิดเสรีได้ก็เป็นเร่ืองดี เพราะเป็นภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านอยู่แล้ว และประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสุรามาดื่มกิน ซึ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าการดื่ม

สาโทหลายเท่า ทำให้ประชาชนลดค่าใชจ้่ายในชีวิตประจำวันได้ และยังสามารถลดค่าใชจ้่ายในการซื้อสุรามาดื่มเพื่อ

จัดงานตามประเพณีเกือบ 3 เท่าของการซือ้สุราทั่วไป         

 2. แนวความคดิและทฤษฎีของประกาศกรมสรรพสามติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต

ให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมอืง แบ่งผลการวจิัยออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้

 2.1 แนวความคิดและทฤษฎีตามกฎหมายต่างประเทศ พบว่า ผู้ทำสุราพื้นบ้านสามารถขยายตลาดไปยัง

ตลาดประเทศท่ีมีการเตบิโตของการส่งออกสุราพืน้บ้านสูงขึน้ สามารถใช้จุดเด่นของความหลากหลายของสุราพืน้บ้าน

ท่ีทำในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน ลักษณะพิเศษเหล่านี้เป็นท่ีชื่นชอบอย่างมากในกลุ่มคนต่างชาติท่ี

มคีวามสนใจเร่ืองสุราพืน้บ้านท้ังเร่ืองของรสธรรมชาต ิวัตถุดิบ กระบวนการทำ วธีิการดื่ม รวมถึงประวัติความเป็นมา

ของท้องถิ่นท่ีทำสุรานั้น มิได้เป็นการส่งออกแค่สุราอย่างเดียวแต่ได้ส่งออกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ี เกี่ยวข้อง

กับสุราด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศฝรั่งเศส         

 2.2 แนวความคิดและทฤษฎีตามกฎหมายประเทศไทย พบว่า การพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชน ผู้ทำกับ

สุราพื้นบ้านในทางวัฒนธรรม การทำ วิถีชวีติของชุมชนท่ีมลีักษณะเฉพาะ ได้ยดึเอาสัญลักษณ์ทางภูมปัิญญาคือ สุรา

พื้นบ้าน ซึ่งถูกรัฐบาลปฏิเสธและตราว่าเป็นสุราเถื่อน การพัฒนาของผู้ทำสุราพื้นบ้านมีการสร้างความเข็มแข็งเป็น

วิธีการท่ีใช้ต่อสู้กับการปิดกั้นและกีดกันของรัฐ ท่ีสร้างกฎหมายสุรามาจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของชุมชน ปัจจุบัน

การขยายตัวของความทันสมัยตั้งอยู่บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้ระบบกลไกของตลาด ประเด็นของภูมิ

ปัญญาพื้นบ้านจึงถูกผนวกเข้ากับระบบเศรษฐกิจ ภายใต้ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ทำสุราพื้นบ้านกับรัฐบาลต้องมี

ศักยภาพและทิศทางของการปรับตัวต่อกัน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในอดีตมาเป็นตัวช่วยปรับให้ลงตัว รัฐต้อง

สร้างกฎหมายสุราที่มคีวามเป็นธรรมต่อผู้ทำสุราพื้นบ้านดว้ย เพื่อปรับตัวต่อเศรษฐกิจในอนาคต     

 3. ปัญหาการบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำ

และขายสาโทสุราแช่พื้นเมอืง แบ่งผลการวจิัยออกเป็น 3 กรณี ดังนี้     

 3.1 ปัญหาเกี่ยวกับการทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองผิดกฎหมาย (สาโทเถื่อน) พบว่า การทำสาโทสุราแช่

พื้นเมืองผิดกฎหมายท่ีพบหรือถูกดำเนินคดี (1) ส่วนมากจะเกิดจากการจัดงานตามประเพณี เช่น งานบวช งาน

แต่งงาน งานสงกรานต์ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานตอ้นรับกฐินผ้าป่า เน่ืองจากทำให้ลดค่าใชจ้่ายและมรีสชาติ

แบบพื้นบ้าน ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีจะงดเว้นการจับกุมเนื่องจากเป็นประเพณีของชุมชน (2) บางส่วนท่ีพบหรือถูก

ดำเนินคดีเกิดจากการทำในครัวเรือน เป็นการทำเพื่อดื่มกินเป็นคร้ังคราว (3) ส่วนน้อยท่ีพบหรือถูกดำเนินคดีจะเป็น

การทำในรูปของน้ำแป้งข้าวหมากท่ีมีดีกรีสูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีลักษณะเป็นสาโทสุราแช่พื้นเมือง และ (4) มี

บางส่วนท่ีไม่พบหรือไม่ถูกดำเนินคดี      

 3.2 ปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อร่างกายของสาโทสุราแช่พื้นเมืองกับสุรา

โรงงาน พบว่า (1) ส่วนมากมีความเห็นว่าสาโทสุราแช่พืน้เมอืงมคีุณค่าทางโภชนาสูงกว่าสุราโรงงาน และสาโทสุราแช่
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พื้นเมืองยังมผีลกระทบต่อร่างกายน้อยกว่าสุราโรงงาน (2) บางส่วนมีความเห็นว่าทั้งสองประเภททำให้เกิดอาการมึน

เมาเหมือนกัน เพียงแต่สาโทสุราแช่พื้นเมืองจะมึนเมาแบบอาการง่วงนอนและมีอาการมึนเมาไม่นานนัก ประมาณ 5-

6 ชั่วโมง จะกลับมาปกติ ส่วนสุราโรงงานจะมนึเมาแบบอาการใจถึงไม่เกรงกลัว อาละวาด ไปต่อเร่ือยๆ และมอีาการ

มึนเมานานกว่าสาโทสุราแช่พื้นเมือง ประมาณ 6-8 ชั่วโมงและมีอาการเมาค้างและเพลียต่อเนื่องอีกประมาณ 4-5 

ชั่วโมง (3) ส่วนน้อยมีความเห็นว่าสุราโรงงานหาดื่มกินได้ง่ายกว่า สะดวกกว่า สาโทสุราแช่พื้นเมืองหาดื่มกินยาก จะ

ทำดื่มกินเองต้องใชเ้วลาและตอ้งคอยหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วย   

 3.3 ปัญหาการปิดกั้น การกีดกันของรัฐ ด้วยการสร้างกฎหมายสุรามาจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของ

ชุมชน พบว่า (1) ส่วนมากมีความเห็นว่า รัฐจำเป็นต้องการสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สังคมในลักษณะท่ีเป็นภาพรวม การผลิตสุราจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐเสียก่อน และ

ดำเนนิการเรียกเก็บภาษเีพื่อหารายได้ต่อรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป กรณีการปิดกั้น กีดกัน หรือจำกัดสิทธิ

ทางภูมิปัญญาของชุมชนนั้นอาจเป็นรายละเอียดย่อยลงไปท่ีสามารถบริการจัดการได้ แต่อาจทำให้มีผลกระทบต่อ

บริษัทสุราและรายได้ของประเทศ หากเปิดเสรีให้ประชาชนทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองไว้ดื่มกินเองได้ (2) บางส่วนมี

ความเห็นว่าไม่เป็นการกีดกันหรือปิดกั้น เนื่องจากประชาชนทุกคนสามารถผลิตสุรา เพื่อขายได้ แต่ต้องขออนุญาต

ตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่เนื่องจากชุมชนท่ีสนใจทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองมตี้นทุนในการผลิตน้อย โอกาสท่ีจะได้รับ

อนุญาตและตรวจสอบผ่านก็มีน้อยไปด้วย โอกาสการแข่งขันทางการค้าก็จะสู้บริษัทสุราไม่ได้ โอกาสขาดทุนและปิด

กิจการก็มีสูง การเปิดเสรีให้ทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองไว้ดื่มกินเองได้นั้น อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนและรายได้ของรัฐ (3) ส่วนนอ้ยมคีวามเห็นว่าเป็นการปิดกั้น กีดกัน หรือจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของชุมชน 

เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลควรส่งเสริมให้ชุมชนมไีด้ราย ซึ่งภูมปัิญญาของชุมชนนัน้เป็นเอกลักษณ์ท่ีควรเผยแพร่ สาโท

สุราแช่พื้นเมืองถือว่าเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทย ท่ีควรเร่งรีบพัฒนาให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจท่ี

สามารถทำรายได้ให้กับชุมชนและประเทศได้ รัฐไม่ควรปิดกันภูมิปัญญาของคนไทยในชาติจนคนต่างชาตินำไปผลิตหา

รายได้และจดทะเบียนสทิธ์ิเป็นของต่างชาติ อาจทำให้รัฐและคนไทยเสียหายในระยะยาวและเรียกรอ้งอะไรไม่ได้   

 4. หลักการและเงื่อนไขการเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมืองให้เป็นเครื่องดื่มสันทนาการและเป็นสินค้า

เศรษฐกจิของชุมชน แบ่งผลการวจิัยออกเป็น 3 กรณีดังน้ี 

 4.1 การเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมือง พบว่า ปัจจุบันการทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง จะต้องขอ

อนุญาต ตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิด

สุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมอืง และสุราแช่อ่ืน นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้ผู้ทำและขายจะต้องเป็นบุคคลตามท่ี

กฎหมายกำหนดเท่านั้น ประกอบกับผู้ทำและขายต้องมีสถานท่ีการผลิต วิธีการผลิต ตามเงื่อนไขของกฎหมายหลาย

ประการด้วยกัน ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูงมาก เพื่อใช้ในการสร้างสถานท่ีการผลิต อุปกรณ์การผลิต แรงงานในการผลิต 

การจดทะเบียนสนิค้า ทำให้ชุมชนหรือผู้มีรายได้นอ้ยไม่สามารถทำได้เลย 

 4.2 เหตุผลของการเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมือง พบว่า เกิดจากสาโทสุราแช่พื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาของ

ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งชุมชนท้องถิ่นสามารถทำได้เองโดยใช้ต้นทุนต่ำ มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องท่ี การผลิตไม่ควร

อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอันมีผลทำให้รสชาติของสาโทสุราแช่พื้นเมืองเปลี่ยนไปและขาดรสชาติอันเป็น

คุณสมบัตเิฉพาะของแต่ละท้องท่ี ทำให้ลดค่าใชจ้่ายจากการท่ีจะต้องซื้อสุราโรงงานท่ีมีราคาแพง ๆ มาใชใ้นการดื่มกิน

หรือการจัดงานต่าง ๆ ตามประเพณี และทำให้เป็นรายได้หมุนเวยีนในชุมชนน้ัน ๆ  

 4.3 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย พบว่า ควรยกเลิกกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็นการปิดกั้น การกีดกันของรัฐ 

ด้วยการสร้างกฎหมายสุรามาจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของชุมชน เช่น กะแช่หรือน้ำตาลเมา อุน้ำข้าวหรือสาโท เป็น
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ตน้ โดยเปิดเสรีให้ประชาชนสามารถทำเพื่อดื่มกินในครัวเรือนหรือเพื่อจัดงานตามประเพณีได้ ยกเวน้การผลิตเพื่อขาย

จะตอ้งขออนุญาตและผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามกฎหมายเหมอืนเดิม     

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การบังคับใชป้ระกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสาโทสุราแช่

พื้นเมอืง อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

 1. แนวความคิดและทฤษฎีของประกาศกรมสรรพสามติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต

ให้ทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 2 กรณีดังนี้ (1) แนวความคิดและทฤษฎีตาม

กฎหมายต่างประเทศ พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการตลาดของสาโทสุราแช่พื้นเมืองยังสามารถท่ีขยายตัวใน

ตลาดต่างประเทศได้อีกมาก โดยอาศัยจุดเด่นท่ีมีลักษณะเฉพาะของสาโทสุราแช่พื้นบ้าน รวมถึงกระบวนการผลิต 

ประวัติความเป็นมาของสาโทสุราแช่พื้นบ้านแล้ว นอกจากการส่งออกสุราแล้วยังได้ส่งออกวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุราด้วย ควรนำมาพัฒนานโยบายของประเทศ และการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกั บการ

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับผลงานวิจัย เร่ือง “การปรับตัวของผู้ทำสุรา

พื้นบ้านญี่ปุ่นภายใต้สภาพแวดล้อมการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง” พบว่า สุราพื้นบ้านญี่ปุ่นหรือเหล้าสาเก โชจู เป็นสุราท่ี

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนับสนุน โดยยกเลิกกฎหมายท่ีควบคุมการทำสุราพื้นบ้านแบบดั่งเดิมลดลง (ปิยา

กรณ์ จันทร์สวย, 2562: บทคัดย่อ) (2) แนวความคิดและทฤษฏีตามกฎหมายประเทศไทย พบว่า นโยบายของรัฐใน

สมัยอดีตท่ีพยายามปิดกันสาโทสุราแช่พื้นเมืองอันเป็นภูมปัิญญาพื้นบ้านให้เป็นสุราเถื่อนเพื่อเอือ้ต่อบริษัทนายทุนนั้น 

ได้ถูกหักล้างด้วยแนวความคิดระบบเศรษฐกิจใหม่ท่ีขยายตัวมาจากภูมิปัญญาของชุมชน สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

เร่ือง “สุราพื้นบ้าน” ภาพสะท้อนของกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัวและความสัมพันธ์แบบใหม่ ภายใต้กระแสการ

เปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐ กรณีศึกษา: หมู่บ้านห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่. พบว่า รัฐ

ควรหาทางออกที่เหมาะสมให้กับกลุ่มผู้ทำสุราพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน สิทธิทางการ

ค้า และสิทธิทางภูมปัิญญา (ปิยากรณ์ จันทร์สวย, 2562: บทคัดย่อ) 

 2. ปัญหาการบังคับใช้ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำ

และขายสาโทสุราแช่พื้นเมือง แบ่งการอภิปลายผลออกเป็น 3 กรณี ดังนี้  (1) ปัญหาเกี่ยวกับการทำสาโทสุราแช่

พื้นเมืองผิดกฎหมาย (สุราเถื่อน) พบว่า มีการทำสาโทเถื่อนในการจัดงานตามประเพณี มีไว้ดื่มกินในครัวเรือน ทำใน

รูปแบบของน้ำแป้งข้าวหมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัย เร่ือง “สุราชุมชน สถานการณ์ปัญหาในสังคมไทย” พบว่า

ผู้บริโภคต้องซื้อสุราราคาแพง เป็นเหตุทำให้มีการลักลอบทำและขายสุราแบบไม่เสียภาษี (สาวิตรี อัษณางค์ภรชัย 

และวรานิษฐ์ ลำไย, 2558: 4) (2) ปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อร่างกายของสาโทสุราแช่

พื้นเมอืงกับสุราโรงงาน พบว่า สาโทสุราแช่พืน้เมอืงมีคุณค่าทางโภชนาสูงกว่าสุราโรงงาน และมีผลกระทบต่อร่างกาย

น้อยกว่าสุราโรงงาน มีระยะเวลาของอาการมึนเมาและเมาค้างน้อยกว่าสุราโรงงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัย เร่ือง 

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพื่ออุตสาหกรรม” พบว่า เคร่ืองดื่มหมัก เช่น สาโท น้ำขาว ได้จากการย่อย

แป้งให้เป็นน้ำตาล  (เจริญ เจริญชัย, 2549 : บทคัดย่อ) (3) ปัญหาการปิดกั้น การกีดกันของรัฐ ด้วยการสร้าง

กฎหมายสุรามาจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของชุมชน พบว่า กลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่เป็นการปิดกั้น กีดกัน หรือจำกัดสิทธิ

ทางภูมิปัญญาของชุมชน เพียงแต่ศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นไม่สามารถทำตามกฎหมายได้ อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า

เป็นการปิดกั้น กีดกัน หรือจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของชุมชน เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลควรส่งเสริมภูมิปัญญาของ

ชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก ซึ่งสาโทสุราแช่พื้นเมืองถือว่าเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมี
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ลักษณะเฉพาะของสังคมไทย สอดคล้องกับผลงานวจิัย เร่ือง “สุราพื้นบ้าน” ภาพสะท้อนของกระบวนการเรียนรู้ การ

ปรับตัวและความสัมพันธ์แบบใหม่ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐ กรณีศึกษา: หมู่บ้านห้วยหมา้ย 

ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่. พบว่า รัฐควรหาทางออกท่ีเหมาะสมให้กับกลุ่มผู้ทำสุราพื้นบ้าน ไม่ว่าจะ

เป็นการออกกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน สิทธิทางการค้า และสิทธิทางภูมิปัญญา (ปิยากรณ์ จันทร์สวย, 2562 : 

บทคัดย่อ)   

 3. หลักการและเงื่อนไขการเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมอืงให้เป็นเครื่องดื่มสันทนาการและเป็นสินค้า

เศรษฐกิจของชุมชน แบ่งแบ่งการอภิปลายผลออกเป็น 3 กรณีดังนี้ (1) การเปิดเสรีสาโทสุราแช่พื้นเมอืง พบว่า การ

สร้างสถานท่ีการผลิต อุปกรณ์การผลิต แรงงานในการผลิต การจดทะเบียนสินค้าตามกฎหมายต้องใช้ต้นทุนสูงมาก 

ทำให้ชุมชนหรือผู้มรีายได้นอ้ยไม่โอกาสท่ีจะทำได้ (2) เหตุผลของการเปิดเสรีสาโทสุราแช่พืน้เมอืง พบว่า สาโทสุราแช่

พื้นเมอืงเป็นภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น  ที่สามารถทำได้เองโดยใชต้น้ทุนต่ำ มเีอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละทอ้งท่ี การ

ทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองไม่ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอันมีผลทำให้รสชาติของสาโทสุราแช่พื้นเมือง

เปลี่ยนไปและขาดรสชาติอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละทอ้งท่ี ทำให้ลดค่าใชจ้่ายจากการท่ีจะตอ้งซื้อสุราโรงงานท่ี

มีราคาแพงมาใช้ในการดื่มกินหรือการจัดงานต่าง ๆ ตามประเพณี สอดคล้องกับผลงานวิจัย เร่ือง “สุราพื้นบ้าน” 

ภาพสะท้อนของกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัวและความสัมพันธ์แบบใหม่ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงจาก

นโยบายของรัฐ กรณีศกึษา: หมู่บ้านห้วยหมา้ย ตำบลหว้ยหมา้ย อำเภอสอง จังหวัดแพร่. พบว่า รัฐควรหาทางออกที่

เหมาะสมให้กับกลุ่มผู้ทำสุราพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน สิทธิทางการค้า และสิทธิทาง

ภูมิปัญญา (ปิยากรณ์ จันทร์สวย, 2562: บทคัดย่อ) (3) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย พบว่า ควรยกเลิกกฎหมายท่ีมี

ลักษณะเป็นการปิดกั้น การกีดกันของรัฐ ด้วยการสร้างกฎหมายสุรามาจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของชุมชน ยกเว้น

การทำสาโทเพื่อขายจะตอ้งขออนุญาตและผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามกฎหมายเหมอืนเดิม  

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ด้านวิชาการ ควรยกเลิกกฎหมายท่ีมลีักษณะเป็นการปิดกัน้ การกีดกันของรัฐ ด้วยการสร้างกฎหมายสุรา

มาจำกัดสิทธิทางภูมิปัญญาของชุมชน ควรบัญญัติกฎหมายให้ประชาชนทำและขายสาโทสุราแช่พื้นเมืองไม่เกิน 15 

ดีกรีได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต    

 2. ด้านนโยบาย รัฐบาลควรส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่

ตลาดโลก  

 3. ด้านเศรษฐกิจหรือการพาณิชย์ สาโทสุราแช่พืน้เมืองถือว่าเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีลักษณะเฉพาะของสังคมไทย 

ท่ีควรเร่งรีบพัฒนาให้เป็นสนิค้าเศรษฐกิจท่ีสามารถทำรายได้ให้กับชุมชนและประเทศได้  

 4. ด้านสังคมและชุมชน สาโทสุราแช่พื้นเมืองมีคุณค่าทางโภชนาสูงกว่าสุราโรงงาน และมีผลกระทบต่อ

ร่างกายน้อยกว่าสุราโรงงาน ควรเปิดเสรีการทำสาโทสุราแช่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู ่การพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชน และทำให้ลดค่าใชจ้่ายจากการซื้อสุราโรงงานท่ีมีราคาแพงมาใชใ้นการดื่มกินหรือการจัดงานต่าง ๆ 

ตามประเพณี    
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การบรหิารเชิงระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา 

SYSTEMATIC ADMINISTRATION ACCORDING TO THE KING BHUMIBOL’S SCIENCE 

GUIDELINES IN ACADEMY 
 

ทศพล  ธีฆะพร1 และ ขรรค์ชัย อ่อนม1ี 

 

บทคดัย่อ 

การบริหารเชิงระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา ได้น้อมนำกระบวนการของศาสตร์

พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงใช้กับท้ัง คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีความลุ่มลึกและมีโครงการ

พระราชดำริหรืองานอื่นท่ีทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน มาบูรณาการร่วมกับกระบวนการบริหารเชิงระบบ 

นำมาปรับใชใ้นการดำเนินงานในสถานศึกษา 

การบริหารเชิงระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต และการป้อนกลับ ยึดหลักการดังนี้ 1. เข้าใจ มี 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความรู้ท่ีเกิดจากการร่วมกันศึกษา

ค้นควา้ 2) การระดมความคิด การมวีสิัยทัศน์ร่วมกันวางแผนพัฒนาให้มีความ พอประมาณอย่างมเีหตุมีผล 3)ร่วมกัน

วางแผนในการดำเนินงาน แสดง ความคิดเห็นร่วมกันปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติอย่างรอบคอบ รัดกุม เตรียมความ

พร้อมรับมือกับผลกระทบ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีแก่องค์การ  2. เข้าถึง  มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่  1) 

ทีมงานท่ีดี ร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นองค์คณะ เป็นทีมงานแบบ บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนร่วมแรงร่วม

ใจเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 2) ร่วมกันบริหารจัดการ แก้ปัญหา ดำเนนิงานกิจการโครงการต่าง ๆ ของ สถานศกึษาตาม

หลักวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดระเบียบ กฎเกณฑ์และ

กฎหมาย  3. พัฒนา มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นวัตกรรมใหม่ (Innovation)  ผลจากการร่วมกันคิดร่วมกันทำส่งผล

ให้เกิดวิธีคิดใหม่ และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ได้ ตลอดการดำเนินงานสิ่งท่ีค้นพบถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีส่งเสริมให้

ประสบความสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพประหยัด คุ้มค่า และภาคภูมิใจในผลงาน  2) สร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกันในทีมงาน และในชุมชน มีความเป็นกัลยาณมติร  เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์ เป็นเครอืข่ายและ

พันธมติรทางความรู ้และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง   

 

คำสำคัญ: ศาสตร์พระราชา  การบริหารเชงิระบบ 

 

 

 

 

  

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

Systematic administration according to the King Bhumibol’s Science guidelines in academy to guide the 

process of sustainable in accordance with His Majesty’s principles of understanding, access, and development. 

His Highness applies to people, objects, society, environment and culture. The royal project and other work 

which clearly illustrates integrated with the systematic management process applied for operation in academy. 

Systematic administration to according to the King’s science guidelines in academy consisting of input, process, 

output and feedback which based on 1. Understanding, consisting 3 components which are 1) knowledge 

resulting from collaborative study 2) brainstorming having a shared vision, planning and development to be 

Reasonably moderated and 3) Jointly plan the operation, express opinions together, consult carefully for the 

prudent approach, prepare well to deal with the impacts possible of good immunity for the organization. 2. 

Consisting 2 components which are 1) A good team work together as a faculty is a model team of gods that 

houses, temples, schools and communities working together as one 2) jointly to manage, solve problems, 

operate various project projects of the academy according to the Deming Circuit (PDCA), providing opportunities 

for all sectors Come in to manage the academy based on regulations Rules and laws. 3. Development have 2 

components which are 1) Innovation is the result of collaborative thinking together and founding in a new way of 

thinking throughout the operation. The discoveries can be considered as new innovations that promote success 

with quality, economy, worthiness, and pride in work 2) Network of learning exchanges between team work and 

in the community, being friendly, loving, unity, reconciliation, being network and knowledge alliances and 

continuous cooperation. 

 

Keywords: King Bhumibol’s Science / Systematic Administrator 

 

บทนำ 

ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงพระราชทานพระราชดำริ พระบรมราโชวาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายในการนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน 23 ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา” เป็นศาสตร์ท่ีเกิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีอยู่บทหลักของ

วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มีเหตุผล มีการศึกษาวิจัย มีการทดลองโดยเน้นการศึกษาค้นคว้า และได้ขยาย               

การดำเนินงานไปสู่ประชาชนชาวไทยในรูปโครงการต่าง ๆ ท่ีนอกจากพระราชทานข้อคิด พระองค์มีลักษณะท่ีทรง

ดำเนินการสอนและชี้แนะการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการดำเนินงาน การให้ความยั่งยืน องค์ความรู้ทุกเร่ืองของพระองค์ 

ท่ีพระราชทานให้แก่พสกนิกร เป็นองค์ความรู้ท่ีได้มีการผ่านประสบการณ์มาแล้วโดยมีการพระราชทานผ่านวิธีการ

ต่าง ๆ ท้ังด้านการสอน การแก้ไขปัญหา การคิดค้นนวัตกรรม การให้ความยั่งยืน ท่ีก่อประโยชน์แก่พสกนิกรท้ังด้าน

การเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ท่ีจะเป็นการดำเนินงานท่ีประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์ รวมถึงมวล

มนุษยชาติซึ่งตามมาด้วยการปฏบัิตติามให้มคีวามเป็นอยู่ด ีมีการประกอบอาชพีท่ีม่ันคง มีสันตสิุข และมีความย่ังยนื 

ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ท่ีทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขคู่คุณธรรม โดยสอนให้ดำรงชีวิตอย่างมี

ความสุข พอเพียง อยู่ในโลกอย่างมีความสุข คำสอนของพระราชาไม่ใช่เป็นวาทกรรม แต่ถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังจะ
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เปลี่ยนชีวิต การส่งต่อแนวคิดผ่านชุมชน ซึ่งเปรียบกับตำราบนดินเป็นสิ่งสำคัญซึ่งต้องมีงานบริการวิชาการท่ีเป็น

ระบบและมาตรฐานรองรับ อนาคตพื้นท่ีกสิกรรมจะพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเกษตรแบบบ้าน เป็นโรงเรียน

สอนชีวิต อย่าท้ิงบ้าน ช่วยรักษาแผ่นดินเกิดเป็นอีกพลังสำคัญในการสืบสานคำสอนของพระราชา ดังนั้นผู้บริหาร

สถานศกึษาจำเป็นอย่างยิ่งตอ้งนำศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมณิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ทรง

ได้น้อมนำให้ประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกคนนำไปปฏบัิตถิือว่าเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนา  

   

ศาสตรพ์ระราชา 

ศาสตร์พระราชาท่ีทรงพระราชทานท้ังพระราชดำริและพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน 23 ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็น

ศาสตร์ท่ีเกิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน

สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ (สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560: 11) 

ได้ให้ความหมายของศาสตร์พระราชาโดยการศึกษาจากประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา            

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเม่ือได้ประมวลสิ่งต่าง ๆ ท่ีพระองค์ทรงกระทำ รวมถึงความหมายจากผู้รู้ต่าง ๆ 

นำเสนอ ได้ความหมายคำว่า “ศาสตร์พระราชา” หมายความว่าบรรดาองค์ความรู้และภูมปัิญญาของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวธีิการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายท่ีจะพัฒนา 

หรือป้องกันปัญหาเพื่อประโยชน์แก่เหล่าพสกนิกรและส่งผลถึงมวลมนุษยชาติท้ังปวงให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง

มั่นคง สันติสุข และยั่งยืน 

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ให้คำนิยามองค์ความรู้ท่ีสำคัญของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าเป็น “ศาสตร์พระราชา” โดยกล่าวว่า “ศาสตร์

พระราชา คือ การลงไปศึกษาเรียนรู้จากชุมชน ให้ชุมชนบอกว่าปัญหาคืออะไร ความต้องการของชาวบ้านคืออะไร  

พระเจ้าอยู่หัวทรงทำให้เห็นมาโดยตลอด...” (มตชินรายวัน ฉบับวันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2555: 33 ) 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวถึงศาสตร์พระราชาว่าโครงการตาม

พระราชดำริสี่พันกว่าโครงการ ท่ีมีองค์ความรู้อยู่ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

กับความเข้มแข็งของโรงเรียน หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดความจากคำปาฐกถาพิเศษของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการแสดงปาฐกถาเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2557 สืบค้นจาก http://chaoprayanews.com/blog/thaiflag) 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยรัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาบริหารประเทศ เพื่อสร้างการพัฒนา     

ท่ีย่ังยืน โดยประชาชนทุกคนร่วมมือกันสานต่อพระราชปณิธาน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ว่า “ ศาสตร์พระราชาของพระองค์ ได้แก่ พระราชดำริ คือ แนวคิดปรัชญา และพระราชดำรัส คือ คำสอน ตักเตือน 

ให้สติ พระราชกรณียกิจ คือ หลักการทรงงาน รวมท้ังพระราชจริยาวัตรของพระองค์ คือ การประพฤติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี แก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งจะยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้   

ในทุกระดับ ตั้งแต่การประกอบกิจวัตรประจำวัน และสัมมาชีพของแต่ละบุคคล ไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดิน 

เพื่อสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยนื ซึ่งเป็นแนวทางให้กับรัฐบาลและข้าราชการทุกคน ” 

ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความหมายศาสตร์พระราชาของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า “...องค์ความรู้สำคัญท่ีทรง
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ศกึษา สั่งสม พัฒนา เพื่อการพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสงบสุข ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ กิจท่ีทรงทำ

คำท่ีทรงแนะ/สอนจากพระราชประสบการณ์ 3 มิติ คือ มิติท่ี 1 ศาสตร์แห่งการพัฒนา มิติท่ี 2 ศาสตร์แห่งความ

ประพฤต ิการครองตนในสังคมอย่างสงบสุข มติิท่ี 3 ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน ปรองดองและสงบสุข ซึ่งมีพื้นฐานมา

จาก 3 ป. ได้แก่ ปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ...” (ปาฐกถาพิเศษ “ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ” ณ ห้อง

ประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560) 

จากที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การให้ความหมายของคำว่า “ศาสตร์พระราชา” จากผู้รู้แต่ละท่าน ทุกท่านได้

นำเอากิจท้ังหลาย รวมถึงการครองตนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มา

ประกอบกันเพื่อกำหนดให้เป็นข้อความสั้น ๆ ท่ีอธิบายความหมายให้ได้ครอบคลุมในสิ่งท่ีพระองค์ทรงทำมาท้ังหมด 

ซึ่งพอสรุปได้ว่า “ศาสตร์พระราชา” หมายถึง “บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายท่ีจะพัฒนา ป้องกันหรือ

แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกร และส่งผลถึงมนุษยชาติท้ังปวง ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง 

สันติสุข และยั่งยืน” 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานพระราชดำริ

และพระบรมราโชบายในการชี้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถประยุกต์ได้กับศาสตร์อื่น ๆ ด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง คือ            

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล และ 3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี กับ 2 เงื่อนไข คือ 1) การมีความรู้ และ             

2) การมคีุณธรรม (โครงการทำความดีเพื่อพ่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561: 19 - 22) 

ปรัชญาในฐานะหลักการนำทาง 

(Philosophy as guiding principles) 

การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

(Sustainable Development) 

ครองแผ่นดนิโดยธรรมเพื่อ 

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

พออยู่พอกนิ, รู้รักสามคัค ี

ผลลพัธ ์

(Ends) 

ทางสายกลาง 

 

 

 

 

 

          

 

 

        ฐานความรู ้     ฐานคณุธรรม 

โครงการพระราชดำร ิ

ทำด้วย 

ความรัก 

ความปรารถนาดดี้วยใจ 

ไม่ยึดตำรา 

ยดืหยุ่น 

 

เข้าใจ 

เข้าถึง 

พัฒนา 

คน วัตถ ุสังคม สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม 

บทประยุกต์ 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 

ภาพที่ 1 ศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ที่มา: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาท่ี 17. (2559) 

พอประมาณ 

 

ภูมิคุม้กัน 

ในตน 

 
คความมีเหตุผล 
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จากรูปวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา มีการแสดงถึงกระบวนการของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

ตามหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร               

ทรงใชก้ับท้ัง คน วัตถ ุสังคม สิ่งแวดลอ้ม และ วัฒนธรรม มคีวามลุ่มลึกและ มโีครงการพระราชดำริหรืองานอื่นท่ีทรง

ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน 

หลักองค์ความรู้ 6 มิติ  เป็นศาสตร์ของพระราชาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช             

บรมนาถบพิตร ทรงคิดขึ้นเพื่อการพัฒนาชุมชน ใน 6 มิติ ได้แก่ 1) ดิน 2) น้ำ 3) เกษตร 4) พลังงานทดแทน 5) ป่า 

และ 6) สิ่งแวดล้อม โดยจะปรับน้ำหนักของแต่ละเร่ืองตามสภาพภูมิสังคมและสภาพปัญหาของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

ซึ่งองค์ความรู้ 6 มติ ิจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น มิติน้ำ จะเนน้การพัฒนาแหล่งน้ำ การเก็บน้ำให้อยู่ในประเทศไทย

ให้นานท่ีสุด และการใชน้้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวธีิการทำฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา การทำฝายและการบำบัด

น้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ และมิติป่า จะเน้นวิธีการปลูกป่า คือป่าในใจคน การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง            

การปลูกป่าต้นน้ำและบริเวณอ่างเก็บน้ำ ระบบป่าเปียก (Wet Fire Brake) และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก โดยให้ 

ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนามากท่ีสุด และให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเพื่อท่ีจะนำไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน (หลักองค์ความรู ้6 มติ,ิ 2557: ออนไลน์) 

หลักการทรงงาน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคิดค้นแนว

ทางการพัฒนาการทำงานเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท่ีควรยดึถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตเิพื่อให้เกิดผลต่อ

ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิดจากข้างใน 3) ภูมิสังคม 4) ทำ

ตามลำดับขั้น 5) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 6) ประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 7) ทำให้ง่าย 8) องค์รวม 9) ไม่ตดิตำรา 

10) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 11) ใช้อธรรมปราบอธรรม 12) การมีส่วนร่วม 13) บริการรวมท่ีจุดเดียว 14) พออยู่พอ

กิน 15) การพึ่งพาตนเอง 16) ปลูกป่าในใจคน 17) ขาดทุนคือกำไร 18) ทำงานอย่างมีความสุข 19) ความเพียร               

20) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 21) ประโยชน์ส่วนรวม 22) เศรษฐกิจพอเพียง และ 23) รู้รักสามัคคี (สำนัก

กรรมาธิการ 1 สำนักเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, 2560: 25 - 28) 

ยุทธศาสตร์พระราชทาน  เป็นหลักการทรงงานการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน หลักการ 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือการเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานการเข้าใจมนุษย์การเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้การ

สร้างสรรค์นัน้ตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่ไม่จำกัด

อยู่เพียงด้านในด้านหนึ่ง ตลอดจนการทดลองปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ท่ียั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ             

(สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, 2560: 14 - 22) 

หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทรงใชก้ับท้ัง คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และ วัฒนธรรม มีความ

ลุ่มลึกและมีโครงการพระราชดำริหรืองานอื่นท่ีทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน  สรุปวิธีการแห่งศาสตร์

พระราชา เข้าใจ เขา้ถึง พัฒนา ได้ดังนี้ (อานนท์ ศักดิ์วรวชิญ,์ 2560: ออนไลน)์ 

1.  เข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ 1. การใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ 

(Existing data) 2. การใชข้้อมูลเชงิประจักษ์ (Empirical data) 3. การวิเคราะห์และวิจัย (Analytics and Research) และ 

4. การทดลองจนได้ผลจรงิ (Experiment till actionable results) 

  1.1 การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Existing data) ทรงสนใจค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และทรงรับ

ฟังข่าวสารจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะแผนท่ี ทรงตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีทุกคร้ังท่ีเสด็จ

ทอดพระเนตรสภาพพื้นท่ีจริง เมื่อเสด็จประทับบนเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งก็ทรงทอดพระเนตรและตรวจสอบ  หากไม่

ถูกต้องจะทรงส่งข้อมูลให้หน่วยราชการเช่น กรมแผนท่ีทหารไปดำเนินการแก้ไข ในทางวิทยาการข้อมูล (Data 
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Science) นัน้การทำความสะอาดข้อมูล (Data cleaning) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอ

ดุลยเดชได้ทรงทำเช่นนั้นมาโดยตลอด เช่น ทรงสอบถามความถูกต้องของแผนท่ีกับพระสหายแห่งสายบุรีเมื่อเสด็จ     

พรุแฆแฆ ท่ีปัตตานี เป็นต้น  

  1.2 การใช้ข้อมูลเชงิประจักษ์ (Empirical data)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง

เอาพระทัยใส่ในการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระบบสถิติทางการ (Official statistics) และการสำมะ

โนประชากร (Census) และสถิติศาสตร์ศึกษา (Statistical Education) ทรงมีความรู้ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกถึง

ความสำคัญของการใช้สถิตใินการพัฒนา 

  1.3 การวิเคราะห์และวิจัย (Analytics and Research) โครงการพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการ

อาศัยการวิเคราะห์และการวิจัย สร้างองค์ความรู้ท่ีมั่นใจว่าได้ผลก่อนท่ีจะนำไปปฏิบัติจริง โครงการพระราชดำริ

โครงการหนึ่งท่ีใช้การวเิคราะห์ข้อมูลและการวิจัยมากที่สุดโครงการหนึ่งคือโครงการหลวง (Royal Project) โดยเฉพาะ

การวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชเมืองหนาวและการเลี้ยงสัตว์จากเมืองหนาวเช่นปลาเทราท์ มีการจัดตั้งสถานีวิจัย

โครงการหลวง และสถานีเกษตรหลวงมากมาย การค้นควา้วิจัยดังกล่าวรวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบ

ห่อ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการวิจัยตลาดผลสำเร็จจากการวิจัยทำให้โครงการหลวงมีความก้าวหน้า

มาก ทำให้แก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยบนพื้นท่ีสูง ทำให้คนไทยได้บริโภคสินค้าคุณภาพสูงและ

ทดแทนการนำเขา้ได้มหาศาล 

  1.4 การทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results) พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ตัง้ขึ้น 

มท้ัีงการเลีย้งโคนม ทำนา ปลูกต้นยางนา ปลูกป่า ทดลองทำโรงสี ทดลองทำนมผงอัดเม็ด ผลิตถ่านชวีภาพ และอื่น ๆ 

อีกมากมาย ท้ังหมดนี้ทรงทดลองจนกว่าจะทรงมั่นพระทัยว่าได้ผลดีจริงนำไปใช้งานได้จริง จึงทรงเผยแพร่ต่อไป 

ความใส่พระทัยในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์นั้นแสดงให้เห็นเด่นชัดตลอดพระชนม์ชีพ  บาง

โครงการทดลองใช้เวลาทดลองยาวนานสิบสามถึงสิบสี่ปี เพื่อให้มั่นใจว่าทำแล้วได้ผลจริง เช่น การทำฝนหลวงหรือ

ฝนเทียม ก่อนท่ีจะนำไปสร้างต้นแบบหรือขยายผลให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีจะทำต่อเองได้  ทรงต้องมั่นใจผลของการ

ทดลองว่าได้ผลจรงิก่อนเผยแพร่หรือถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้ประชาชน   

2. เข้าถึง (Connecting) นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 1. ระเบิดจากข้างใน 

(Inside-out blasting) 2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target) และ 3. สร้างปัญญา (Educate) 

  2.1 ระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง

ต้องการให้การพัฒนาเป็นการระเบิดจากข้างใน เป็นการให้ประชาชนหรือชุมชนท่ีเข้าไปพัฒนาหรือทำงาน เกิดการ

ปรับตัวท่ีจะพัฒนาตนเอง เกิดความตอ้งการท่ีจะพัฒนาตนเองเสียก่อน ไม่ใช่สิ่งท่ีทางราชการเข้าไปบังคับให้ประชาชน

หรือชุมชนทำ ซึ่งจะไม่ยั่งยืน จึงทรงเน้นการพัฒนาคน ให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน แล้วจึงเข้าไปพัฒนา

เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเข้าถึงก่อนจะพัฒนา ไม่ใช่นำการพัฒนาเข้าไปโดยท่ีประชาชนยังไม่ตระหนักหรือเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง หลักการในข้อนี้ตรงกับหลักวิชาการสมัยใหม่ว่าด้วยการนำและ           

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  

           2.2 เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target) “ฉันครองราชย์สองปีแรก ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉัน

ยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไร”  พระราชปรารภนี้สะท้อนให้เห็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาในการเข้าถึงแล้วจึง

พัฒนาได้เป็นอย่างยิ่งทรงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งคือประชาชน ว่าประชาชนต้องการ

อะไร ก่อนท่ีจะทรงงาน ภาพท่ีคนไทยทุกคนได้พบเห็นจนเจนตาคือภาพท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
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เดชโปรดท่ีจะประทับกับพื้นดินเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อท่ีจะทรงเข้าใจความเดือดร้อนปัญหา 

ความทุกข์ยากของชาวบ้าน เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป ทรงมีพระเมตตาอย่างสูงต่อประชาชนในการท่ีจะเข้าใจปัญหาของ

ประชาชน โดยเฉพาะเมื่อประชาชนจะถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานพระเมตตาในการปัดเป่าความทุกข์ร้อนต่าง ๆ ใน

หลายคร้ังทางราชการเองกลับขัดขวาง ท้ังนี้ทรงพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนของพระองค์ในแต่ละ

ท้องถิ่นอย่างลกึซึง้มากที่สุด 

  2.3 สร้างปัญญา (Educate) การสร้างปัญญาสังคมเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าถึงประชาชน หาก

ประชาชนยังขาดความเข้าใจก็ตอ้งสร้างปัญญาสังคมให้ประชาชนเข้าใจ ครูแห่งแผ่นดิน เลอืกจะใชว้ธีิท่ีง่ายท่ีสุดในการ

สื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างปัญญา ทรงเลือกใช้วิธีการพูดท่ีจะสร้างปัญญาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ในคราวหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พระราชทาน “โคพันธ์ุและสุกร” แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนอื ทรง

พระกรุณสอนดว้ยพระองค์ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายส่า “ฟังให้ด ีๆ นะ จะเลีย้งหมูให้มันอว้น โตเร็วๆ ตอ้งให้มันกินให้อ่ิม” 

3. พัฒนา 

 แนวพระราชดำริในการพัฒนานั้นเมื่อทรงเข้าใจ  เข้าถึง แล้วจึงพัฒนานั้นทรงมีหลักการสำคัญคือ            

1. เร่ิมต้นด้วยตนเอง (Self-initiated) 2. พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance) และ 3. ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ (Prototype 

and role model) 

  3.1 เริ่มต้นด้วยตนเอง (Self-initiated) แนวพระราชดำริในการพัฒนาทรงเน้นการพัฒนาท่ีเกิดจาก

ประชาชนต้องการจะพัฒนา ตลอดรัชสมัยในการทรงงานในบางคร้ัง ประชาชนก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการ

พระราชดำริเช่นกัน ไม่เคยทรงฝืนบังคับประชาชนให้ร่วมมือแต่อย่างใดด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน  กลับทรงเร่ิมต้น

โครงการพระราชดำริใหม่อย่างสม่ำเสมอจนมีโครงการพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ  และความต้องการให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ดังท่ีทรงเนน้เสมอว่าการพัฒนานั้นตอ้งระเบิดจากข้างในก่อน 

  3.2 พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นว่า

การพัฒนาต้องทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ทรงโปรดให้ประชาชนทำอะไรได้ด้วยตนเอง ทรงโปรดความเรียบง่าย

และพึ่งพาตนเองได้ ดังท่ีได้พระราชทานพระราชดำริ “การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการ

ฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระท่ัง “การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน 

นอกจากได้ประโยชน์ตามประเภทของการปลูกแล้วยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่  พื้นดินด้วย พระองค์จึงทรงเข้าใจ

ธรรมชาติและมนุษย์ท่ีอยู่อย่างเกื้อกูลกัน ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน แนวพระราชดำริในเร่ืองการพึ่งพา

ตนเองได้ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เร่งร้อนจะพัฒนาโดยการยัดเยียดเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเงินเข้าไปในการ

พัฒนาก็สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในเร่ืองของการปลูกป่า 

          3.3 ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ (Prototype and role model) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช ทรงโปรดการสร้างต้นแบบการเผยแพร่ความรู้โดยทรงตัง้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การท่ีทรงเลือกใช้พื้นท่ีท่ีมีปัญหาและความยากลำบากในการพัฒนานั้นก็เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นและทำ

ตาม ซึ่งหากแม้พื้นท่ีท่ีมีปัญหามากท่ีสุดก็ยังพัฒนาให้ดีได้ ประชาชนเองก็น่าจะทำตามได้เป็นการเรียนรู้จากตัวแบบ 

(Role model) ท่ีเป็นแรงบันดาลใจการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ 

 ดังนั้นการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จึงเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และเป็นการ

ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง  
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ทฤษฎีระบบ   

วธีิการเชงิระบบจัดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อนำไปสู่การทำงานให้ตรง

กับเป้าหมายท่ีต้องการ โดยมีการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีสำคัญของสิ่งนั้น อย่างละเอียดและจัดการองค์ประกอบ

เหล่านั้นให้สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนประกอบสำคัญของระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ  5 ส่วน (ทิศนา แขมมณี, 2545: 

197-198)  

1) ตัวป้อน คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนั้น 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบใดระบบหนึ่งจะมจีำนวนหนึ่งจะมีจำนวนและความสำคัญมากนอ้ยเพยีงใด มักขึ้นอยู่กับ

ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของผู้จัดระบบ  

2) กระบวนการ คือ การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบให้มลีักษณะท่ีเอื้ออำนวยต่อการ

บรรลุเป้าหมาย ระบบใดระบบหนึ่งอาจมีองค์ประกอบเหมือนกัน แต่อาจมีลักษณะของการจัดความสัมพันธ์แตกต่าง

กันได้ แลว้แต่ความคิด ความรู ้และประสบการณ์ของผู้จัดระบบ  

3) ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน หากผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

แสดงว่า ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ หากผลท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังแสดงว่าระบบนั้นยังมจีุดบกพร่อง ควรท่ีจะ

พจิารณาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการหรือตัวป้อนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลนั้น  

4) กลไกลควบคุม คือ กลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการควบคุมหรือตรวจสอบ กระบวนการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

5) ข้อมูลป้อนกลับ คือ ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับจุดมุ่งหมายซึ่งจะเป็น

ข้อมูลป้อนกลับไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและตัวป้อน ซึ่งสมัพันธ์กับผลผลิตและตัวป้อน ซึง่สัมพันธ์กับผลผลิต

และเป้าหมายนัน้มลีักษณะดังภาพ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบท่ีสมบูรณ์ 

ที่มา: ทิศนา แขมมณ ี(2545, น. 197) 

 

 จันทรานี สงวนนาม (2545: 86 – 87) ได้สรุปว่า ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีสำคัญ ดังต่อไปน้ี  

  1) ปัจจัยนำเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) 

วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ (Motivations) ท่ีเป็นส่วนเร่ิมต้นและเป็นตัว

จักรสำคัญในการปฏบัิตงิานขององค์การ  

  2) กระบวนการ คือการนำเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใชใ้นการดำเนินงานร่วมกัน

อย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การ

จัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยท้ังหลายเข้าไปสู่

กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

กลไก

ควบคุม 

ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต 

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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  3) ผลผลิต หรือผลลัพธ์ เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการนำเอาปัจจัยมาปฏบัิติเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

  4) ผลกระทบ เป็นผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ท่ีได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีคาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า

จะเกิดขึ้นก็ได้  

เขียนเป็นรูปแบบได้ดังภาพ 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของวธีิระบบ 

ที่มา: จันทรานี สงวนนาม (2545, น. 87) 

 

 วิทยา  ด่านธำรงกูล (2546, น. 62-63) ได้สรุปวิธีการเชิงระบบเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์การประเภทต่าง ๆ โดยท่ีพิจารณาการบริหาร ในลักษณะองค์รวมท่ีมีเป้าหมาย  

กระบวนการ  ระบบย่อย  และองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันมีการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อบรรลุ

เป้าหมายทางการบริหารประโยชน์จากการใช้วิธีการเชิงระบบคือวิธีการนี้จะเป็นการประกันว่าการดำเนินงานจะ

ดำเนินต่อไปตามขั้นตอนท่ีวางไว้โดยช่วยให้การทำงานตามระบบบรรลุตามเป้าหมาย  โดยใช้เวลางบประมาณและ

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด แนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะมีบทบาทในการ

สร้างสรรค์งานและแก้ปัญหาในองค์การได้เป็นอย่างด ีทฤษฎรีะบบ ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันคือ   

 1)  ปัจจัยนำเขา้  

 2)  กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ  

 3)  ผลผลิต  

 4)  การย้อนกลับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  ทฤษฎีระบบ  (System theory) 

ที่มา:  วทิยา  ด่านธํารงกูล, 2546, น. 63) 

 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบมีลักษณะเป็นวิชาการ (Interdisciplinary) เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์การประเภทต่าง ๆ โดยท่ีพิจารณา การบริหารในลักษณะองค์รวมท่ีมีเป้าหมาย

ปัจจัย 

(Input) 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

(Product or Output) 

ผลกระทบ 

(Outcome) 

ปัจจัยนำเขา้ 

(Input) 

กระบวนการแปรสภาพ 

(Transformation process) 

ผลผลิต 

(Product) 

การยอ้นกลับ 

(Feedback) 



 

                                                                

37 

 

กระบวนการ ระบบย่อยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันมีการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อบรรลุ

เป้าหมายทางการบริหาร ประโยชน์จากการใช้วิธีการบริหารเชิงระบบจะช่วยให้การทำงานตามระบบบรรลุตาม

เป้าหมายโดยใช้เวลา งบประมาณ และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด แนวคิดวิธีการเชงิระบบเป็น

อกีแนวทางหนึ่งท่ีจะมบีทบาทในการสร้างสรรค์งานและแก้ปัญหาในองค์การได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย 

4 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และการป้อนกลับ 

 

การบริหารเชิงระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา     

ผู้เขียนได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการบริหารในสถานศึกษาโดยบูรณาการการบริหารเขิงระบบ

ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเชิงระบบ  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2545: 197-198); 

จันทรานี สงวนนาม (2545: 86 – 87); วิทยา  ด่านธำรงกูล (2546: 62-63) สรุปได้ว่าทฤษฎีระบบมีลักษณะเป็น

วชิาการ (Interdisciplinary) เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์การประเภทต่าง 

ๆ โดยท่ีพิจารณาการบริหารในลักษณะองค์รวมท่ีมีเป้าหมายกระบวนการ ระบบย่อยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมี

ปฏิสัมพันธ์กันมีการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการบริหาร ประโยชน์จากการใช้วิธีการ

บริหารเชิงระบบจะช่วยให้การทำงานตามระบบบรรลุตามเป้าหมายโดยใช้เวลา งบประมาณ และบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด แนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะมบีทบาทในการสร้างสรรค์งานและ

แก้ปัญหาในองค์การได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต และการป้อนกลับ 

2. ศาสตร์พระราชา ผู้เขียนได้ใช้กรอบแนวคิดการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งได้ขยายการดำเนินงานไปสู่ประชาชนชาวไทยในโครงการต่าง ๆ 

จากรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสบืสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏรูิปประเทศ (สำนักกรรมาธิการ 1 สำนัก

เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, 2560: 11) ประกอบด้วย 

   1) เขา้ใจ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 

 (1) การใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่ (Existing data) 

 (2) การใช้ขอ้มูลเชงิประจักษ์ (Empirical data) 

 (3) การวเิคราะห์และวจิัย (Analytics and Research) 

 (4) การทดลองจนได้ผลจรงิ (Experiment till actionable results) 

   2) เขา้ถึง  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

 (1) ระเบิดจากข้างใน (Explode from Within) 

 (2) เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand Target Group) 

 (3) สร้างปัญญา (Create Wisdom) 

   3) พัฒนา  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

 (1) เร่ิมตน้ดว้ยตนเอง (Self-initiate) 

 (2) พึ่งตนเองได้ (Self-reliant) 

 (3) ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ (Create Prototype & Role Model) 
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การบริหารเชงิระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้อนกลบั (Feedback) 

ความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน 

- ผู้บริหาร 

- คร ู

- ระบบบริหาร

จัดการ 

- นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

- หลักสูตรของ

สถานศกึษา 

ปัจจัยนำเขา้ (Input) 
 

ผลผลิต (Output) 
 

ประสิทธิผลของ 

การบริหารจัดการ 

- คุณภาพผู้เรียน 

- คุณภาพการ

บริหารจัดการ 

- คุณภาพการ

จัดการเรียน           

การสอน 

กระบวนการ (Process)  
 

1. เข้าใจ 

   (1) การใชข้้อมูลท่ีมีอยู่  

       (Existing data) 

   (2) การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์     

       (Empirical data) 

   (3) การวเิคราะห์และวิจัย     

       (Analytics and Research) 

   (4) การทดลองจนได้ผลจริง  

       (Experiment till actionable  

       results) 

2. เข้าถึง  

   (1) ระเบิดจากข้างใน  

       (Explode from Within) 

   (2) เขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย  

       (Understand Target Group) 

   (3) สรา้งปัญญา  

       (Create Wisdom) 

3. พัฒนา 

   (1) เร่ิมตน้ดว้ยตนเอง 

       (Self-initiate) 

   (2) พึ่งตนเองได้ (Self-reliant) 

   (3) ต้นแบบเผยแพร่ความรู้  

       (Create Prototype &  

       Role Model) 

▪ สร้างความรู้ 

(Knowledge) 

▪ ระดมความคิด 

(Opinion) 

▪ ร่วมกันวางแผน 

(Nice Plan)  

▪ สร้างทีมงานท่ีด ี 

    (Good 

teamwork)  

▪ ร่วมกันบริหาร

จัดการ     

(Development) 

▪ นวัตกรรมใหม่ 

(Innovation) 

▪ สร้างเครอืข่าย 

(Network) 
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องค์ประกอบของการบริหารเชงิระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา ประกอบด้วย  ปัจจัย

นำเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  และการป้อนกลับ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

ปัจจัยนำเข้า  ประกอบด้วยทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ผู้บริหาร  ครู ระบบการบริหาร

จัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรของสถานศึกษา ท่ีเป็นส่วนเร่ิมต้นและเป็นตัวจักรสำคัญในการปฏิบัติงาน

ขององค์การ โดย 

1. ผู้บริหาร  โรงเรียนต้องมีวิสัยทัศน์  และนโยบายท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นหลัก  แนวทางเชิงกลยุทธ์ตาม

แนวทางศาสตร์พระราชา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริม

บรรยากาศเป็นมติร มกีารจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศาสตร์พระราชา 

2. ครู ต้องมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีความสามารถในการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

3. ระบบการบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และ

การจัดสภาพการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ ท้ังนีใ้ห้เป็นไปตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

4. นวัตกรรมและเทคโนโลย ีที่ใชใ้นการบริหารและการเรียนการสอน มีการวจิัยเพื่อพัฒนา 

5. หลักสูตรของสถานศึกษา มีลักษณะท่ียืดหยุ่น สอดคล้องตามสถานการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย 

กระบวนการ  มีการดำเนินการบริหารโดยนำแนวทางศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

สถานศกึษา 

1. เข้าใจ (Understanding) ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องศึกษาว่า

สถานศึกษาท่ีบริหารอยู่นั้นมีความต้องการอย่างไร ในสถานศึกษาบริบทท่ีเป็นอยู่ เมื่อนำทฤษฎีการบริหารมาปรับใช้

กับศาสตร์พระราชา ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว  ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์และวิจัย และ

ทดลองจนได้ผลจรงิ โดยดำเนินการดังนี้   

 1.1 สร้างความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากการร่วมกันศึกษา ค้นคว้า ความรู้จากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ความรู้จากประสบการณ์ของทุกคน ประกอบด้วยการมีคุณธรรม เช่น ความอดทน ความเพียร เพื่อ

เป็นแนวทางปฏิบัตใินการแกปั้ญหาและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  

  1.2 การระดมความคิด (Opinion) หมายถึง การระดมความคิด การมองการณ์ไกล การมีวิสัยทัศน์ 

ร่วมกันวางแผนพัฒนาให้มีความพอประมาณอย่างมเีหตุผล       

   1.3 ร่วมกันวางแผน (Nice Plan) หมายถึง การร่วมกันวางแผนในการดำเนินงาน การระดมความคิด 

(Brainstorming) แสดงความคิดเห็น ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางปฏบัิติอย่างรอบครอบ รัดกุม เตรียมความพร้อมรับมือ

กับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นภูมคิุ้มกันท่ีดตี่อองค์การ    

2. เข้าถึง (Connecting) โดยใช้การระเบิดจากข้างใน เข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย และสร้างปัญญา ทำให้เกิด

ความตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการดังนี้   

 2.1 สร้างทีมงานท่ีดี (Good teamwork) หมายถึง คณะทำงานท่ีดีคือการร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นองค์

คณะเป็นทีมงานแบบบวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดเป็นองคาพยบ

ในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
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                2.2 ร่วมกันบริหารจัดการ (Development) หมายถึง การร่วมกันบริหารจัดการ แก้ปัญหา ดำเนินงาน

กิจการโครงการต่าง ๆ ของสถานศกึษาตามหลักวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาบริหารจัดการ

สถานศึกษา โดยยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อ

ความก้าวหนา้และพัฒนาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน    

 3. พัฒนา (Reliance)  ผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีขึ้น เมื่อสร้างการเข้าใจ การเข้าถึง ได้แล้วจึงต้องพัฒนา โดยยึดหลักเร่ิมต้นท่ีตัวเอง  พึ่งพาตนเองได้ และ

เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ โดยดำเนินการดังนี้ 

 3.1 สร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) หมายถึง ผลจากการร่วมกันทำส่งผลให้เกิดวิธีคิดใหม่ และการ

ค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ตลอดการดำเนินงาน สิ่งท่ีค้นพบถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้อย่าง

มคีุณภาพ ประหยัด คุ้มค่า และภาคภูมิใจในผลงาน     

 3.2 สร้างเครือข่าย (Network) หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงาน และในชุมชนมคีวาม

เป็นกัลยาณมิตร เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์ เป็นเครือข่ายและพันธมิตรทางความรู้ และความร่วมมืออย่าง

ต่อเนื่องและสุดท้ายจำเป็นต้องมีข้อเสนอการปรับปรุง (Feed Back) เพื่อจะได้รับรู้ถึงปัญหาทัง้หมด และมีข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นเป็นขอ้มูลสะท้อนกลับให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย เพื่อแกปั้ญหาต่อไป  

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการในการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใชใ้นการบริหาร

สถานศึกษาและการนำเอาปัจจัยมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ในด้านคุณภาพผู้เรียน 

คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย 

1. ผู้เรียน 

1. นักเรียนมคีุณลักษณะมคีวามใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

2. นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

3. นักเรียนมทัีกษะในการพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง 

4. นักเรียนมคีวามสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

5. นักเรียนมคีวามสามารถขยายการเรียนรู้ไปสู่การปฏบัิติ 

2.   การบริหารจัดการ 

 1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมคีุณลักษณะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมภีาวะผู้นำในการสร้างการมสี่วนร่วมในการปฏบัิตงิานและเสริมสร้างพลังให้กับ

ผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถสรา้งสรรค์งานได้เต็มตามศักยภาพ 

 3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมคีวามสามารถในการกำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์ท่ีเนน้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมคีวามสามารถเป็นท่ีปรึกษาหรอืพ่ีเลีย้งครู มคีวามสามารถในการพัฒนางาน 

วางแผน และสามารถทำให้เกิดการปฏบัิตใินโรงเรียนได้อย่างมคีุณภาพ 

 3.  การจัดการเรียนการสอน 

 1. ครูต้องมคีุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 2. ครูต้องมคีวามสามารถในการพัฒนาตนเอง และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

 3.ครูต้องเนน้การจัดการเรียนการสอนเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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การป้อนกลับ คือ ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับจุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย 

ความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน เพื่อจะได้รับรู้ถึงปัญหาท้ังหมด และมีข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นเป็นขอ้มูลสะท้อนกลับให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย เพื่อแกปั้ญหาหรอืพัฒนาต่อไป 

 

บทสรปุ 

การบริหารเชิงระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางสำคัญท่ีจะทำให้โรงเรียนมีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ดังนี ้ 

1. การกำหนดเป้าหมายเพื่อการดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชาตามคุณลักษณะและ

ความสามารถของโรงเรียน 

2. สร้างศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งพัฒนาในศักยภาพของบุคคล กลุ่มและโรงเรียน โดยระดับ

บุคคลและกลุ่ม ต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ รวมท้ังความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่วนระดับ

โรงเรียนต้องพัฒนาศักยภาพ ในการจัดสรรทรัพยากร การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย กลยุทธ์ในการ

ดำเนนิการบริหารเชงิระบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา 

3. สร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนรองรับ โดยการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้อง        

มพีลัง แนวคิด มีพันธะสัญญา และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บุคลากรทุกระดับตอ้งมคีวามตระหนักและพร้อมท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดับสูง 

4. การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ

โรงเรียน 

5. การเน้นความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยผู้นำเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาวะผู้นำจะ

เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนนิการตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

6. การสนับสนุนในการสร้างความชัดเจน โดยจัดกระทำตามแนวทางศาสตร์พระราชา ลำดับความสำคัญ 

เชื่อมโยงเป็นแผนท่ีเชิงกลยุทธ์ ท้ังนี้ในการสนับสนุนในการดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชา ขึ้นอยู่กับ

วัฒนธรรมการเรียนรู้ การตดิตาม ประเมินผล และแบบแผนของผู้บริหารโรงเรียน 

 

แนวทางที่นำไปสู่การปฏิบัติ 

1. วาดภาพอนาคต     

โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ภาพของโรงเรียนตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชา  จึงต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้มองเห็นภาพท่ีพึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ท่ีมี

ความท้าทายต่อโรงเรียนด้วยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ังภายนอกและภายใน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

กำหนดภาพอนาคตของโรงเรียน ซึ่งมีขัน้ตอนการดำเนนิการดังนี้ 

1) กำหนดขั้นตอนของการพัฒนาโรงเรียนอย่างมวีสิัยทัศน์ 

2) ประเมินสภาพแวดลอ้มและวิเคราะห์สภาพโรงเรียน 

3) กำหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ โดยสร้างแบบประเมินความตอ้งการของโรงเรียนแบบสมดุล 

2. กำหนดแนววิธีดำเนินการ 
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โรงเรียนต้องมีการกำหนดแนววิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยเน้นการพัฒนา

ศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนานวัตกรรม มีการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้ในโรงเรียน มุ่งเนน้การดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เขา้ถึง พัฒนา” 

3. ตดิตามประเมินผล 

โรงเรียนต้องมีการติดตามประเมินผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเป็นสารสนเทศในการปรับปรุง

พัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยมีขัน้ตอนการดำเนนิการดังนี้ 

1) ตดิตามความก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมาย 

2) ประเมินผลความสำเร็จที่เกิดขึ้น 

4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง                  

โรงเรียนต้องมีการพัฒนานวัตกรรม และบุคคลอย่างต่อเนื่อง และธำรงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย  พัฒนาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ใหม่  ปรับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และคุณค่า

อย่างต่อเนื่อง 
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คุณภาพชวีิตการทำงานกับการพัฒนาองค์การ 

QUALITY OF WORK LIFE AND ORGANIZATION DEVELOPMENT (OD) 
 

นัยนา รัตนสุวรรณชาติ1* 

 

บทคดัย่อ 

องค์การท่ีมีศักยภาพคือองค์การท่ีเตบิโตขึ้นเร่ือย ๆ และมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง

ได้ว่าองค์การท่ีอยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงได้น้ันก็คือองค์การท่ีต้องมกีารปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลย ี(ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) 

ดั งนั้ น  เป้าหมายท่ีสำคัญ ของทุกองค์การก็คือการมุ่ ง  “พัฒ นาองค์การ  (Organization Development: 

OD)” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและเพื่อท่ีจะสามารถรับมือกับการแข่งขันและความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในยุค

ปัจจุบันได้ทันท่วงที ผู้ท่ีมสี่วนสำคัญในการพัฒนาองค์การให้ก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ใช่เฉพาะตัวผู้บริหารองค์การเท่านั้น 

แต่หมายรวมถึงบุคลากรในองค์การท่ีจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์การมีความเจริญ  ก้าวหน้าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง มีความได้เปรียบในการแข่งขันและนำพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การท่ี

กำหนดไวไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การส่วนใหญ่จึงมีหนา้ท่ีในการดูแลบุคลากรให้มีความพอใจ เต็มใจท่ีจะทำงาน

ให้กับองค์การอย่างเต็มท่ี โดยการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏบัิตงิาน 

การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรนัน้ เกิดจากการให้ความสำคัญกับคุณภาพชวีติการทำงานของบุคลากรท่ีมี

ส่วนทำให้บุคลากรนำความรู้ความสามารถออกมาใช้ในการพัฒนาองค์การ เพราะคุณภาพชีวิตการทำงานเป็นส่วน

หนึ่งท่ีทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและสามารถสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดั งนั้น 

บทความฉบับนี้จะนำเสนอให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาองค์การให้มีความ

เจรญิก้าวหนา้และช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ 

 

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตการทำงาน  การพัฒนาองค์การ  

 

ABSTRACT 

An Organization with potential is an organization that is continuously growing and constantly improving. 

In other words, it survives by developing its practices in order to keep pace with the evolution of economies, 

societies, cultures, and technologies.  Therefore, the important goal of every organization is to focus on 

"Organization Development (OD).” A focus on OD allows the organization to adapt, change, and respond to 

competition and challenges in real time. It is essential that not only administrators but also everyone within the 

organization supports its development, allowing it to maintain a competitive advantage and achieve its goals 

efficiently.  As a result, it is critical that most organization provides a good quality of work life where personnel 

experience job satisfaction and a willingness to bring their knowledge and skills forward to support the 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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organization's development.  Thus, this article will present if the quality of work life is a key ingredient for 

organizations wishing to adapt and evolve with current market trends.   

 

Keywords:  Quality of Work Life / Organization Development (OD) 

 

บทนำ  

ประเทศไทยยุค 4.0 จะเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เข้ามาใช้ในการทำงานโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจท่ีก้าวเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการแข่งขัน

และความซับซ้อนมากขึ้น (ณัฐชนันท์ จันทคุปต์, ejournal.nidtep.go.th) ส่งผลให้องค์การท้ังภาครัฐและเอกชนต้อง

ปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานท่ีต้องรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการทำงาน และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้มีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลาตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน (ณัฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551: 109) การพัฒนาองค์การจึงเป็นวิธีการ

หนึ่งท่ีถูกนำมาใช้เพื่อให้องค์การก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้แต่ละองค์การสามารถดำรงอยู่และเติบโต

ท่ามกลางความผันผวนของสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีกำหนดนั้น ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์การเป็นส่วนใหญ่ เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่สำคัญ เป็นทรัพยากรและ

ต้นทุนท่ีมีคุณค่าต่อความสำเร็จขององค์การ (สีมา สีมานันท์, 2550)  นอกจากนั้น  ยังเป็นหัวใจสำคัญในการ

ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความเจรญิก้าวหนา้และประสบกับความสำเร็จ ทุกองค์การจึงหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพ

ชวีิตในการทำงานของบุคลากรในทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น หากองค์การได้บุคลากรท่ีดี มีคุณภาพมาทำงานให้กับองค์การ 

จะส่งผลให้องค์การนัน้มคีวามเจริญก้าวหน้า และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ 

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบันท่ีต้องสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

ความสุข มีความก้าวหนา้ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีสวัสดิการท่ีดีและมีความมั่นคงในชีวติการทำงาน ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การให้สามารถอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท่ีท้าทายในปัจจุบัน (สีมา สีมานันท์, 

2550) 

 

1. แนวคดิการพัฒนาองค์การ 

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้องค์การต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการจากรูป

แบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย ซึ่งองค์การก็ต้องพยายามปรับตัวและพัฒนา

เพื่อให้ทันกับยุคการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

แนวคิดการพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า OD เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีถูก

นำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนัน้แล้ว ยังเป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับ  ต่าง ๆ ขององค์การตั้งแต่ระดับบุคคล 

หน่วยงานหรือองค์การ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น (กนกพร กระจ่างแสง , เฉลิมชัย กิตติ

ศักดิ์นาวนิ และ นลนิณัฐ ดีสวัสดิ์, 2560: 160)  

จากการศกึษาวจิัย มนีักวชิาการมากมายท่ีให้คำจำกัดความของการพัฒนาองค์การไว้ดงันี ้



 

                                                                

45 

 

Porras & Robertson (1992) ได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาองค์การไว้ว่า “การพัฒนาองค์การ

หมายถงึการนำเอาทฤษฎี ค่านยิม กลยุทธ์และเทคนิคทางพฤตกิรรมศาสตร์มาใชว้างแผนการเปลี่ยนแปลงการทำงาน

ในองค์การด้วยจุดประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาบุคคล การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ ผ่านการ

เปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมการทำงานของพนักงานในองค์การ” 

French, Bell and Zawacki (2005) อธิบายว่าการพัฒนาองค์การเป็นความพยายามในการวางแผนการ

เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างกว้างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบโดยรวมขององค์การ เป็นการจัดการจากบนลงล่างเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลและศักยภาพขององค์การ โดยมีกระบวนการวางแผนท่ีใชค้วามรู้ดา้นพฤตกิรรมศาสตร์ 

ขณะท่ี Cummings and Worsley (2005:2) ให้ความหมายไว้ว่าการพัฒนาองค์การเป็นการประยุกต์ใช้และ

ถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะการปฏบัิตงิานทางพฤติกรรมศาสตร์ให้กับสมาชิกองค์การเช่น ภาวะผู้นำ กระบวนการของ

กลุ่ม การออกแบบงาน กลยุทธ์รูปแบบองค์การ เป็นต้น 

สำหรับประเทศไทย มนีักวชิาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 436) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการพัฒนาองค์การ เป็นความพยายาม

เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแผน มีการวเิคราะห์ปัญหา วางแผนยุทธศาสตร์และใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ  เป้าหมาย 

หรือเป็นการพัฒนาระบบโดยส่วนรวมท้ังองค์การเร่ิมจากระดับผู้บริหารลงสู่ระดับล่างท้ังองค์การโดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550 : 478) ได้ให้แนวคิดของความหมายในทางปฏิบัติว่า การ

พัฒนาองค์การโดยท่ัวไปมักจะหมายความถึงการฝึกอบรม  ในหลาย ๆ รูปแบบ หรือการพยายามเข้าแทรกแซง

องค์การในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงองค์การ หรือสมาชิกองค์การ  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 265-269) ได้กล่าวว่าการพัฒนาองค์การ หมายถงึ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ดำเนินการอย่างเป็นระบบภายในองค์การโดยท่ีมกีารวางแผนล่วงหน้าในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำรงอยู่

ได้อย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานและมคีุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีภายใต้สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2551: 118) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาองค์การ คือ วิธีการอย่างเป็นระบบในการปรับปรุง

ขององค์การ เพื่อประยุกต์ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และการวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ท่ีดีและความมี

ประสิทธิภาพของคนและองค์การ 

นอกจากนั้น การพัฒนาองค์การยังหมายถึงการยกระดับองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด โดยท่ียังให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาองค์การนั้นยังต้องควรตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 

(Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านยิม (Value) ขององค์การด้วย การพัฒนาองค์การควรมเีป้าหมายท่ีชัดเจนและ

การปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นจะทำให้องค์การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืนตลอดไป (Online: https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190610-organization-development-

od/) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาองค์การ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีมกีาร

ดำเนินงานอย่างเป็นระบบภายในองค์การโดยบุคลากรทุกระดับในองค์การมีการวางแผนล่วงหน้าและกำหนด

เป้าหมายของความสำเร็จร่วมกันเพื่อให้องค์การสามารถดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสามารถดำเนนิงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีภายใต้

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (กนกพร กระจ่างแสง, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวนิ และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 

2560: 160) 

https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190610-organization-development-od/
https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190610-organization-development-od/
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1.1 ความสำคัญของการพฒันาองค์การ 

การพัฒนาองค์การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งช่วยเหลือองค์การ

และสมาชกิขององค์การในหลายประการ คือ ประการแรก มุ่งช่วยให้องค์การสามารถตั้งเป้าหมายในการปฏบัิตงิานไว้

สูงและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ประการท่ีสอง เพื่อเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประการต่อไป การพัฒนา

องค์การมุ่งช่วยให้บุคคลในองค์การกล้าเผชญิหนา้และแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมให้มีทัศนคติ

แบบร่วมมอืร่วมใจต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การร่วมกัน เป็นการประสานเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมาย

ขององค์การเข้าด้วยกัน (สุนันทา เลาหนันท์, 2550 : 57) โดยเน้นความร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการท่ีจะพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การควรต้อง

ดำเนนิการดังนี้  

1. เน้นการให้ความสำคัญของคนหรือบุคลากร ในการพัฒนาองค์การจะปฏิบัติต่อคนอื่นในองค์การด้วย

ความเคารพและให้เกียรตซิึ่งกันและกัน  

2. การให้ความเชื่อใจและการสนับสนุน การพัฒนาองค์การจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

และให้การสนับสนุนการทำงานของกันและกัน  

3. การให้ความเท่าเทียมกัน การพัฒนาองค์การจะเน้นการกระจายอำนาจและสร้างความเท่าเทียมกัน

ระหว่างสมาชกิ  

4. การเผชญิหนา้กับปัญหา การแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การจะเนน้การเผชญิหนา้กับปัญหา 

การเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 

เพราะองค์การจะพัฒนาได้ ถ้าบุคลากรในองค์การมคีวามสุขในการทำงาน (วันชัย มชีาติ, 2552)  

สรุปได้ว่า องค์การจะดำรงอยู่ได้นั้นต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สร้าง

ความเข้าใจร่วมกันโดยมุ่งหวังท่ีจะให้ได้มาซึ่งผลงานสูงสุดขององค์การ ท้ังในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความมีสุขภาพสมบูรณ์ขององค์การ และดำเนนิการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

2. แนวคดิคุณภาพชีวิตการทำงาน 

เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ .ศ . 2560- 2564) ท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้

คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) 

(สบืค้น ออนไลน:์ https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life) 

คุณภาพชีวติการทำงาน เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์การ เพราะคุณภาพชีวิตการ

ทำงานจะส่งผลโดยตรงไปยังบุคลากร หากบุคลากรมีคุณภาพชวีิตการทำงานท่ีดี มคีวามพึงพอใจในการทำงาน ย่อม

ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจท่ีดีในการทำงานและทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเต็มใจ (ณัฐชาต 

อินทจักร์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2556) ก็จะส่งผลไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ส่งผลให้

องค์การก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด สำหรับการศึกษาเร่ืองคุณภาพชวีติการทำงานนัน้มีนักทฤษฎ ีและ

นักวชิาการต่างได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทำงานไวม้ากมาย ดังนี้ 

Weather and Davis (1993) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทำงานหมายถึงการมีค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี 

ซึ่งการท่ีจะได้มาซึ่งคุณภาพชวีติท่ีดนีัน้ทำได้โดยใชป้รัชญาดา้นแรงงานสัมพันธ์ท่ีจะสนับสนุนคุณภาพชีวติการทำงานที่

องค์การพยายามจะทำให้เป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีบทบาทในการสร้างประสิทธิผลขององค์การ เน้น
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การบริหารแบบการมีส่วนร่วม โดยให้พนักงานมสี่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ

ทำงาน 

นอกจากนัน้ “คุณภาพชวีิตในการทำงาน” ยังมีความหมายท้ังทางกว้างและทางแคบและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(Delamotte & Takezawa, 1984) 

          1. คุณภาพชีวิตการทำงานในความหมายท่ีกว้าง หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานซึ่ง

ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน ผลประโยชน์และบริการ ความก้าวหน้า

ในการทำงาน และการมมีนุษย์สัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ลว้นแล้วแต่เป็นแรงจูงใจและความพงึพอใจ 

          2.  คุณภาพชีวิตการทำงานในความหมายอย่างแคบ คือ ผลท่ีมีต่อบุคลากรขององค์กร ซึ่ง การปรับปรุงใน

องค์กรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับการส่งเสริมระดับ

คุณภาพชวีติการทำงานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการในเร่ืองความพงึพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการทำงาน 

Huse and Cumming (1985, pp. 198-199, อา้งถึงใน ศริประภา นะราแก้ว, 2553: 11) มองคุณภาพชีวิตใน

การทำงานว่า ผลประกอบการท่ีดขีององค์การนัน้จะเกดิขึน้จากผู้ปฏบัิตงิาน หากผู้ปฏบัิตงิานมคีวามสุขในการทำงาน

และมีความพอใจในงานน้ัน ๆ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏบัิตงิาน นอกจากนัน้ คุณภาพชีวิตการ

ทำงานจะส่งผลต่อองค์การสามประการ ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององคก์าร ประการท่ีสอง เป็นขวัญกำลังใจ

ของผู้ปฏบัิตงิานรวมไปถึงเป็นการจูงใจในการทำงานด้วย ประการสุดท้าย คือช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏบัิตงิาน 

ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (อุสุมา ศักดิไ์พศาล, 2556) 

Brooks and Anderson (2005) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทำงานเป็นสิ่งท่ีแสดงความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ มีความสมดุลท้ังชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ในขณะท่ี

สามารถนำองค์การสู่เป้าหมายและความสำเร็จ 

ชัยยะ ทองประกอบ (2552: 9) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึงการได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 

มีสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนในหน้าท่ีการงาน รวมท้ังการยอมรับจาก

สังคมอันก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของอุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556: 18) ท่ีได้ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการทำงาน

ว่า หมายถึง การรับรู้ของพนักงานท่ีมีต่องานท่ีทำและทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งหากพนักงานมคีวามพึงพอใจ และได้รับ

การตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกาย และจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการดำเนนิชีวติท่ีดีส่งผลให้พนักงาน

มคีวามสุขในการทำงาน นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานและองค์การ 

กิตติเจต อภิวณิชย์กุล (2554: 10) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการทำงาน คือ สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน การมีอิสระในการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ค่าตอบแทนท่ีดี ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานดี มีความสุขและพึงพอใจในการทำงานจะมีผลทำให้การปฏิบัติงาน

บรรลุวตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วราภรณ์ สกุลรัมย์ (2555: 31) สรุปไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทำงานคือการให้ความสำคัญแก่บุคลากรใน

องค์กรต่อกระบวนการต่าง ๆ ท่ีทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

องค์กร โดยมุ่งท่ีจะบรรลุเป้าหมายในด้านประสิทธิผลขององค์กรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีสามารถ

ตอบสนองและเพิ่มคุณค่าของบุคลากรได้ 
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 จากความหมายต่าง ๆ จะพบว่า คุณภาพชวีิตในการทำงาน เป็นคำท่ีมีความหมายกวา้งครอบคลุมทุกด้านท่ี

เกี่ยวข้องกับชีวติในการทำงานของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์การ แต่มเีป้าหมายสำคัญ

ร่วมกันอยู่ท่ีการลดความตงึเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพงึพอใจในงานท่ีทำ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพชวีติการทำงานในองค์การ   

 

2.1 องคป์ระกอบของคณุภาพชวีิตการทำงาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิต

การทำงานไวด้ังนี้ 

 Richard E. Walton ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสำคัญท่ีประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการทำงานใน

หนังสือ Criteria for Quality of Working Life โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ (สบืค้นออนไลน์:  

https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life) 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพยีงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถงึ การท่ีผู้ปฏบัิตงิาน 

ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่าง เพียงพอกับการมชีีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานท่ียอมรับ

กันโดยท่ัวไป และต้องเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืน ๆ ดว้ย 

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท้ังทาง

กายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการทำงานต้องไม่มีลักษณะท่ีต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้

ผู้ปฏบัิตงิานรู้สกึสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เ ป็นอย่างดี (Development of Human 

Capacities) งานท่ีปฏบัิตอิยู่นัน้จะตอ้งเปดิโอกาสให้ผู้ปฏบัิติ งานได้ใชแ้ละพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จรงิและ รวมถึง

การมโีอกาสได้ทำงานที่ตนยอมรับว่าสำคัญและมีความหมาย 

4. ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ ปฏิบัติงาน (Growth and Security) 

นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงใน

อาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับท้ังของเพื่อนร่วมงานและสมาชกิในครอบครัวของตน 

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏบัิตงิาน (Social Integration) ซึ่งหมายความว่า

งานนัน้ช่วยให้ผู้ปฏบัิตงิานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่

ตัง้อยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานท่ีต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) ซึ่งหมายถึงวถิีชีวิต 

และวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณา ให้

ผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูดมีความ

เสมอภาค และมีการปกครองด้วยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาส

ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวนอก องค์การอย่างสมดุล นั่นคือต้องไม่ปล่อยให้ ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับความกดดันจากการปฏบัิตงิานมากเกนิไป ด้วยการกำหนดช่ัวโมงการทำงานท่ีเหมาะสมเพื่อหลกีเล่ียง การท่ีต้อง

คร่ำเคร่งอยู่กับงานจนไม่มเีวลาพักผ่อน หรอืได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพยีงพอ 

8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance) ซึ่งนับเป็นเร่ืองท่ีสำคัญ

ประการหนึ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับว่าองค์การท่ีตนปฏิบัติงานอยู่นั้นรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ 
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ท้ังในด้านผลผลิต การจำกัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และ เทคนิคด้าน

การตลาด 

Bernadine and Russell (1988: 520-521 อา้งถึงใน ปราณี กมลทพิยกุล, 2552: 13) ได้เสนอว่า คุณภาพ 

ชวีิตการทำงานประกอบด้วยปัจจัยเหล่านี้คือ 1) สภาพท่ีทำงาน ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) 

การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ ท่ีมีความเสมอภาค 3) การจ้างงานท่ีมั่นคง 4) การปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม 5) ความเชื่อม่ันในตนเอง 6) ความพงึพอใจของพนักงาน 7) รายได้ท่ีเพยีงพอ 8) ประชาธิปไตยการมสี่วนร่วมใน

การตัดสินใจ 9) การมสี่วนร่วมของพนักงาน 10) การฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับ 11) การสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

หลายๆ ด้าน 12) การให้สหภาพมีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง 

 นอกจากนั้นแล้ว นภารัตน์ ด่านกลาง (2550) สรุปว่ากระบวนการท่ีสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทำงาน 

ได้แก ่

1. การเพิ่มคุณค่าต่องาน 

2. การให้อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

3. การให้มโีอกาสในการสร้างสรรค์งาน 

4. การมกีารหมุนเวยีนงาน 

5. การมกีารเปลี่ยนงานท่ีน่าเบ่ือไปสู่งานท่ีถูกใจ 

6. การให้คำชมเชยและการยอมรับ 

7. การให้ค่าตอบแทนท่ีด ี

8. การให้มจีิตสำนกึรับผิดชอบต่องาน 

9. การมสีถานท่ีเลีย้งเด็กสำหรับพนักงานที่มภีาระการเลีย้งดูลูกในเวลางาน 

10. การมโีปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 

 

 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงานโดยส่วนใหญ่จะคล้ายกัน ดังนั้น หากบุคลากรพึงพอใจกับ

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีได้รับ ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ตามเป้าหมายขององค์การ  

 

2.2 ปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน 

คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญในการทำงานของบุคคลและต่อองค์การ เนื่องจากคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานของบุคคลแต่ละคนจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน แรงจูงใจทำให้เกิดความพึงพอใจในการ

ทำงาน ท้ังนีเ้พราะถ้าหากบุคคลในองค์การได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสม ย่อมทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน

และทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเต็มใจ (ณัฐชาต อินทจักร์ และ วโิรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2556)   

ปัจจัยท่ีทำให้เกิดความพอใจในงานอยู่ในงานท่ีทำ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความพอใจในงาน

ได้สูง ได้แก่ ลักษณะของงานความสำเร็จของงาน โอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง โอกาสได้กา้วหนา้ และได้รับการยอมรับ ซึ่ง

เรียกปัจจัยเหล่านี้ว่า ปัจจัยจูงใจ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2551: 103) แนวคิดทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two-Factor Theory) 

ของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Fredrick Herzberg) ได้ถูกนำมาเป็นเคร่ืองช่วยในการชี้นำ นั่นคือปัจจัยจูงใจ 

(Motivator factors) และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏบัิตงิานโดยตรง เป็นปัจจัยท่ีจูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความพอใจ ได้แก่ 
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(สบืค้นออนไลน:์ https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life) 

           1. ความสำเร็จของงาน (Achievement) 

            2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 

            3. ความก้าวหนา้ในตำแหน่งหน้าท่ีการงาน (Advancement) 

            4. ลักษณะของงาน (Work itself) 

            5. โอกาสที่จะกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of growth) 

            6. ความรับผดิชอบ (Responsibility) 

 

ส่วนปัจจัยสุขอนามัย เป็นองค์ประกอบท่ีไม่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต่มคีวามเกี่ยวโยงกับการปฏบัิตงิาน 

เป็นปัจจัยท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจแต่สามารถทำให้บุคลากรพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจที่จะปฏิบัตงิานได้ ซึ่งมอียู่ 10 ประการ คือ 

1. การบังคับบัญชา (Supervision) 

2. นโยบายบริหาร (Policy and Administration) 

3. สภาพการทำงาน (Working Condition) 

4. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relations with Superiors) 

5. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relation with Subordinates) 

6. ความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relation with Peers) 

7. ตำแหน่งในบริษัท (Status) 

8. ความมั่นคงในงาน (Job Security) 

9. เงินเดอืน (Salary) 

10. ชวีติส่วนตัว (Personal Life) 

นอกจากนี้ ยังมปัีจจัยอื่นท่ีมีส่วนทำให้เกิดความพงึพอใจได้เช่นกัน อาทิ 

1. ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 

2. ลักษณะของงานท่ีทำ ไดแ้ก่ การได้ทำงานที่ตรงกับความต้องการและความรู้ ความสามารถของตน 

และไม่เกิดความเสี่ยงในขณะปฏบัิตงิาน 

3. การตดิต่อสื่อสารไดแ้ก่ การสื่อสารเพื่ออำนวยประโยชน์ให้การ ดำเนินงานเป็นไป 

อย่างราบร่ืน ทันต่อเวลาและความตอ้งการของบุคคลในองคก์าร 

4. สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ การบริการ การรักษาพยาบาล สวัสดกิารต่าง ๆ 

  

ในขณะท่ีแนวคิดของ Yagayama (1993) ได้สรุปมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทำงานไวด้งันี ้

1. ค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและเป็นธรรม 

 1.1 เงินเดอืนท่ีพอเพยีง 

 1.2 ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

2. สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 

 2.1 จำนวนชั่วโมงการทำงานที่สมเหตุสมผล 

 2.2 สภาพสถานที่ทำงานที่เหมาะสม 

 2.3 ห้องทำงานถูกสขุลักษณะ 

3. โอกาสเบือ้งต้นในการใชแ้ละพัฒนาความรูค้วามสามารถในความเป็นคน 
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 3.1 มอีสิระในการทำงาน 

 3.2 มโีอกาสใชค้วามรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 

4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน 

 4.1 มกีารพัฒนาตนเอง 

 4.2 มโีอกาสในการใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 

 4.3 มคีวามมั่นคงในหน้าท่ีการงาน 

5. การยอมรับทางสังคมในหน่วยงาน 

 5.1 ได้รับการปฏบัิตท่ีิปราศจากอคตใิด ๆ 

 5.2 ได้รับการปฏบัิตอิย่างเสมอภาค 

 5.3 ได้รับการปฏบัิตอิย่างเปิดเผย 

6. การกำหนดระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 

 6.1 เคารพในเร่ืองส่วนบุคคล 

 6.2 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

 6.3 เคารพในความเสมอภาค 

7. การได้รับการปรึกษาหารอืในเร่ืองการบริหารเกี่ยวกับแรงงาน 

8. การกำหนดความสัมพันธ์อันเหมาะสมระหว่างเจา้หน้าท่ีการงานกับการดำเนนิชีวิตของคนงาน 

9. บทบาทสังคมท่ีสัมพันธ์กับชีวติการทำงาน 

 

จากแนวคิดท่ีได้กล่าวข้างตน้ พบว่า การมีคุณภาพชวีิตท่ีดีน้ันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบคุณภาพชีวติการทำงาน

ในการทำงานของแต่ละบุคคล รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการทำงานภายในองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการ

ในการสร้างความสุขในการทำงานของคนในองค์การ นั่นหมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิ บัติงานกับ

สิ่งแวดลอ้ม สภาพการทำงานและรายได้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดในการทำงาน 

 

3. คุณภาพชีวิตการทำงานของบคุลากรส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จได้ต้องรวมถึงการพัฒนาองค์การด้วย โดยนิยามการ

พัฒนาองค์การ หมายถึง การทำแผนเพื่อใช้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดความมีประสิทธิผล  และให้

ความสำคัญด้านความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น (More effective and more human) จะเห็นว่ากระบวนทัศน์ของการพัฒนา

องค์การ คือการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของมนุษย์และความก้าวหน้าขององค์การควบคู่กันไป โดยเน้นความร่วมมือ

และกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานขององค์การ เพราะประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานจะดีหรือไม่นั้นขึน้อยู่กับความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ซึ่งความพึงพอใจจะมาจากองค์ประกอบ

ของคุณภาพชวีติการทำงานท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ (สุรีย์ภรณ์ วิสุทธากรณ์, 2556) หากองค์การหันมาใส่ใจ

ในการพัฒนาคุณภาพชวีติการทำงานของบุคลากรให้มากขึ้น องค์การก็จะได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปัจจุบัน องค์การส่วนใหญ่ท้ังภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจในเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์มากขึ้น โดยเนน้ความสำคัญของบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการสร้างตวามพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรด้วยกันเอง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การ

สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยให้บุคลากรมกีารศึกษาเพ่ิมเติม ดูงาน มกีารพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิด

การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน ทำให้เกิดกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและมี
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ผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล เร่ืองของการให้สวัสดิการและให้โอกาสในเร่ืองของความก้าวหนา้ในตำแหน่งหนา้ท่ี

การงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะสามารถเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวติในการทำงานของบุคลากรให้ดีขึ้น ซึ่ง

จะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ และเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมท้ังทำให้เพิ่ม

ประสิทธิผลขององค์การด้วย 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน แสดงให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตการทำงานส่งผลต่อการ

พัฒนาองค์การในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาหรือการนำแนวคิดใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาใช้ในการทำงาน ซึ่ง

ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น  มีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท่ีจะทำให้

งานดี มีการนำความรู้ท่ีได้ศึกษา หรืออบรมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการในการทำงาน เพราะการท่ีพนักงานหริอ

บุคลากรขององค์การมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีค่าตอบแทนและสวัสดิการดี 

และมีรางวัลตอบแทน ในท่ีนี้รวมถึงการมีผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาท่ีดี มีการดูแลใส่ใจพนักงานและครอบครัวของ

พนักงาน จะส่งผลกระทบต่อการประสบความสำเร็จขององค์การ ซึ่งหมายถึงหากพนักงานมคีวามพงึพอใจในชีวิตการ

ทำงานย่อมส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ อันจะนำสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลขององค์การ แต่ถ้าหาก

พนักงานไม่พงึพอใจในชวีติการทำงานย่อมส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ และองค์การก็ไม่สามารถท่ีจะพัฒนา

ให้เท่าเทียมกับคู่แข่งได้ 

จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตการทำงานเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีทำให้บุคลากรมุ่งมั่น ทุ่มเท แรงกายและ

แรงใจในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การกำหนด เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน ก็จะ

ก่อให้เกิดกำลังใจและพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นแล้ว 

ความรู้สึกพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรท่ีได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 

จิตใจ รวมไปถึงครอบครัวด้วยแล้วนั้น ยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย (Huse & 

Cumming, 1985)  

ดังนั้น ผู้บริหารในองค์การจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติการทำงานของบุคลากร เพราะ

เป็นเร่ืองสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์การ การทำงานของบุคลากรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและ

องค์การจะบรรลุเป้าหมายได้แค่ไหน ผู้บริหารจะต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรและนำเอามาผลสมผสานกับ

การท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งหมายถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อม สังคมและครอบครัว  การกระตุ้นให้บุคลากรดึงความสามารถท่ีมี

อยู่มาใช้พัฒนาองค์การ โดยการนำหลักการขององค์การท่ีมาใช้ในการรักษาบุคลากร โดยการทำให้บุคลากร รู้สึก

ภาคภูมิใจในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการให้ค่าตอบแทนตามความสามารถและผลงาน การให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพชวีิตท่ีดีในการทำงาน เพราะเชื่อว่าถ้า

บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการทำงานท่ีดี ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน ดังนัน้ องค์การใด ๆ มบุีคลากรท่ีมีคุณภาพ

ชวีติในการทำงานที่ดีเท่ากับเป็นการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 

นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยกระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา

องค์การ  ประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงในการทำงาน  โบนัส ค่าล่วงเวลา สภาพแวดลอ้มในการทำงาน  ผลประโยชน์ท่ี

ได้รับ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าท่ีและอาชีพ การได้รับการดูแล เอาใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน และ

ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์การ์ การได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม ซึ่งปัจจัยต่ าง ๆ

เหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏบัิติงาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงาน 

ทุ่มเทความสามารถ แรงกายและแรงใจในการทำงานให้กับองค์การ  โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนอื่นใด (ทศพร จิรกิจ

วบูิลย์, 2558)  
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 จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ทำให้องค์การต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมไป

ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสำคัญของมนุษย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและช่วยสร้างประโยชน์และ

ความสำเร็จให้กับองค์การ เมื่อบุคลากรทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจให้กับงาน ย่อมจะส่งผลไปยังประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิาน และ ประสิทธิผลขององค์การโดยรวม (ณัฐชาต อนิทจักร์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2556) 

 

บทสรปุ  

การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่บุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์การและเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ในการบริหารงานในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงควรจะมีการวางแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

พนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ และเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน 

รวมท้ังทำให้เพิ่มประสิทธิผลขององค์การด้วย การทำงานมคีวามสำคัญต่อคนทุกคน เพราะการทำงานทำให้มีรายได้ 

และทำให้ได้มาซึ่ง อาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งของเคร่ืองใช้และบริการซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้ การ

ทำงานยังเป็นตัวกำหนดหน้าท่ีและฐานะทางสังคมทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น คนทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการสร้าง

ความสุขให้แก่ตนเอง ซึ่งความสุขของแต่ละคนนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละคน เช่น การมีอาชีพท่ี

มั่นคง มีครอบครัวท่ีอบอุ่น การได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีรายได้พอเพียงสามารถเลีย้งตนเองและครอบครัว  

มเีพื่อนดี สภาพแวดลอ้มดี และมคีุณธรรมและจรยิธรรม เป็นต้น  

ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานได้รับการยอมรับ  และได้รับความสนใจในหลายประเทศ 

องค์การต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับบุคลากรมากขึ้น 

เนื่องจากบุคลากรหรือพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญท่ีเชื่อมระหว่างองค์การกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในการดำเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย การท่ีองค์การประสบความสำเร็จได้น้ัน บุคลากรท่ีทำงานทุกคนต่าง

คาดหวังผลจากการทำงานท่ีได้รับจากองค์การ ในขณะเดียวกัน องค์การเองก็คาดหวังให้บุคคลากรทำงานบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ จะเห็นได้ว่าบุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดี สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมี

ความกระตอืรือร้นในการทำงานนัน้ ส่งผลให้เกิดดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานในองค์กรให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฐชาต อินทจักร์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2556) ซึ่งนำไปสู่ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององค์การ ดังนัน้ บุคลากรจึงเป็นสิ่งท่ีองค์การในปัจจุบันให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นปัจจัยหลัก

ในการผลักดันให้องค์การมีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความได้เปรียบในการแข่งขันและ

สามารถนำพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทศพร จิรกิจวิบูลย์, 

2558) อย่างไรก็ตาม การท่ีองค์การจะสามารถใช้บุคลากรท่ีมีอยู่ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการดำ เนินงาน

ขององค์การในการท่ีจะดูแล รักษา สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานและทุ่มเท

แรงกายและแรงใจให้กับองค์การ 

กล่าวได้ว่า องค์การจะสามารถพัฒนาให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและก้าวทันโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาได้นั้น บุคลากรในองค์การเป็นปัจจัยท่ีมีคุณค่าและมีผลต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ หากบุคลากรมคีุณภาพชวีติท่ีดซีึ่งเป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีสำคัญของมนุษย์ จะสามารถช่วย

พัฒนาองค์การโดยการนำศักยภาพ ความรู้และความสามารถของตนท่ีมีอยู่ออกมาใช้ให้มีประโยชน์แก่องค์การ และ
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ยังจะช่วยสร้างประโยชน์และความสำเร็จให้กับองค์การในการแข่งขันท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เมื่อองค์การมี

ประสิทธิภาพ องค์การก็จะอยู่รอดและเติบโตก้าวหน้า นั้นก็คือความย่ังยนืในการพัฒนาองค์การนั่นเอง 

 

เอกสารอา้งองิ 

กนกพร กระจ่างแสง, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวนิ และ นลนิณัฐ ดสีวัสดิ์. (2560). บทบาทของผู้บริหารกับการสร้าง 

ทีมงานในการพัฒนาองค์การ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 11(26). 

กิตติเจต อภวิณชิย์กุล. (2554). ณภาพชีวิตคุ การทำงานของบุคลากรสำนักงานพัฒนาท่ีดนิ เขต 2 อำเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี. (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวทิยาลัยบูรพา. ชลบุรี. 

ชัยยะ ทองประกอบ. (2552).  คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานกรมทางหลวง :ศกึษาเฉพาะกรณี  พนักงาน 

ในสังกัดสำนกังานทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์. (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). 

มหาวทิยาลัยบูรพา. ชลบุรี. 

เชษฐา ไชยเดช. (2550). “คุณภาพชวีติการทำงานของครูท่ีส่งผลต่อการปฏบัิตงิานตามมาตรฐานวชิาชีพครูใน 

สถานศกึษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”. (วทิยานพินธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต).  

มหาวทิยาลัยศลิปากร. นครปฐม. 

ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี. (2551). คู่มอืสู่องค์การแห่งความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 

ทศพร จิรกิจวิบูลย์. (2558). “การศึกษาคุณภาพชวีติในการทำงานและแนวทางในการปฏบัิตงิานท่ีด ีที่มผีลต่อการ 

สร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฏบัิตกิารในเขตนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี”. 

(ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. ปทุมธานี. 

ทิพย์อาภา เนตรนริมล, สิริพักต์ เกื้อกูล และวโิรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2555). ความสัมพันธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการ 

ทำงานกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์กรของงพนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค จังหวัด 

เพชรบุรี. ใน งานการประชุมทางวชิาการระดับชาติดา้นธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5. ขอนแก่น: คณะ

วทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ณัฐชาต อินทจักร์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2556). คุณภาพชวีติการทำงานของพนักงานที่สง่ผลต่อศักยภาพใน 

การพัฒนาองค์การของบริษัทอนิเตอร์แอ็ดว๊านซ์ซีฟูด จำกดั. วารสารวชิาการ Veridian E-Journal,  

Silpakorn University. สาขามนษุย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศลิปะ, 11(3), 380-394.  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2551). พฤตกิรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั่น. 

ปราณี กมลทพิยกุล. (2552). คณุภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของพนักงานบริษัท ยูเซ็นแอร์ 

แอนดซ์ีเซอร์วสิ (ประเทศไทย) จำกัด. (วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. 

ประเสริฐ อินทร์รักษ์, ชุมศักดิ์ อนิทร์รักษ์ และสงวน อินทร์รักษ์. (2561). กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ 

 ทำงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยศลิปากร. วาราสารวิชาการ Veridian E-Journal,  

Silpakorn University. สาขามนษุย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศลิปะ, 11(3), 15-34.  

วันชัย มชีาติ. (2552). พฤตกิรรมการบริหารองค์การสาธารณะ (พมิพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: แอคทีฟ พริ้นท์ 

ผจญ เฉลิมสาร. (2555). คุณภาพชวีติการทำงาน. สบืค้นจาก www.society.go.th/article_attach. 

พชิติ พิทักษ์เทพสมบัต.ิ (2552). “ความพงึพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ: ความหมาย ทฤษฎี วิธีวิจัย.” 

(พมิพ์คร้ังท่ี 2) การวัดและงานวิจัย. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม 



 

                                                                

55 

 

วรรณวชินี ถนอมชาติ และณฤดี พรหมสุวรรณ. (2560). อุปสรรคในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในมุมมอง 

ของผู้นำสหภาพแรงงานในภาคตะวันออก ประเทศไทย. วารสารประชากร, 5(2). 

สถาบันสง่เสริมความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (องคก์รมหาชน). คุณภาพชีวิตในการ 

ทำงาน. สืบค้นจาก https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life 

สีมา สีมานันท์. (2550). “หลกัสูตรเฉพาะทางสำหรับรองรับการทำงานตามระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน 

ใหม่”. เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล. 

กรุงเทพฯ: สำนักงาน ก.พ. 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ. (2550). พฤตกิรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์ (พมิพ์คร้ัง 3). กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

สุนันทา เลาหนันท์. (2550). การพัฒนาองค์การ (พมิพ์คร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

สุรีย์พร วิสุทธากรณ.์ (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทำงานกับผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

  :กรณศีกึษาสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. (ปริญญาบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต). มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี. 

อุทัย ปริญญาสุทธินันท์. (2561). การพัฒนาองค์การ: ประเด็นทบทวนสู่การประยุกต์ใช้เพื่อจัดการชุมชน. วารสาร 

 มหาวทิยาลัยศลิปากร, 38(6), 24-47.  

อุสุมา ศักดิ์ไพศาล. (2556). คณุภาพชีวิตในการทำงานที่มผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน ของพนักงาน 

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเมน้ท์ จำกัด. (การค้นคว้าอสิระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี. 

Brooks, BA & Anderson, M.A. (2005). Defining quality for work life. Nursing Economic. 23, 319-326. 

Cummings, T.G and Worsley, C.G. (2005). Organization Development and Change (8th ed.). Ohio: Thomson  

South-Western. 

Delamotte. Y & Takesawa, S. (1984). Quality of Working Life in International Perspective. Switzerland: 

International Labor Organization. 

French, W.L., Bell, Jr. C.H., and Zawaccki, R, A, (2005). Organization Development and Transformation: 

Managing Effective Change (6th ed.). New York: McGraw-Hill. 

Huse, E.F & Cumming, T.G. (1985). Organization Development and Change. Minnesota: West Publishing. 

Porras, J. I., & Robertson, P. J. (1992). Organizational development: Theory, practice, and research. In M. D. 

Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 719-822). Palo Alto, 

CA, US: Consulting Psychologists Press. 

Rothwell, William J., and Sullivan, Roland. (2005). Organization Development. California: John Wiley & 

Sons.  

Stone, Thomas. H. (2008). Understanding Personnel Management. Japan: CBS College Publishing. 

Walton, R. E. (1973). Quality of working life: What is it?. Slone Management Review,15, 12-18. 

Walton, R.E. (1975). Criteria for Quality of Working Life: Quality of Working Life. New York: Free Press. 

Weather, B.W. & Davis, K. (1993). Human Resources and Personnel Management. New York: McGraw-Hill. 

 



 
 

56 
 

การศึกษารวบรวมผลงานวิจัยที่สะท้อนบริบทสังคมและวัฒนธรรม อำเภอบ้านแพ้ว  

จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

THE STUDY ON RESEARCH THAT REFLECT THE SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT FOR 

LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT IN AMPHOE BAN PHAEO, SAMUT SAKHON 
 

ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์1 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย จัดหมวดหมู่ และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวข้องสังคมและ

วัฒนธรรมในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ เสนอแนะการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีวิจัยเอกสารจากรายงานวิจัยและบทความวิจัยท่ีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลงานวิจัยท่ีจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป มีจำนวน 18 เร่ือง จำแนกเป็น 10 ด้าน อาทิ 

วิสาหกิจชุมชน การประกอบอาชีพ การละเล่นพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน

และเป็นเร่ืองการประกอบอาชีพ ข้อเสนอแนะควรนำองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรม อาทิ ความเชื่อ ประเพณี  

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแหล่งแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และควรนำองค์ความรู้เร่ืองการ

ประกอบอาชพีและวิสาหกิจชุมชนไปปรับปรุงการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนของอำเภอบ้านแพ้วหรือท้องถิ่นอ่ืนให้

เข็มแข็ง  

 

คำสำคัญ:  อำเภอบ้านแพ้ว  ผลงานวจิัย  สังคมและวัฒนธรรม 

 

ABSTRACT 

 This research purposes is to collect, categorize and synthesize the knowledge about society and culture 

in amphoe Ban Phaeo, Samut Sakhon. And suggest the use of knowledge from research for local community 

development. This research use documentary research methods on research reports and research article 

published online. The result of the research can be concluded that there are 18 research papers conducted since 

2007 classified in to 10 area such as community enterprise, occupation, folk games, local history etc. Most of 

them are basic research and are about occupation. The suggestion is to apply the cultural knowledge such as 

beliefs, tradition, local history to develop the cultural learning sources and should apply the knowledge about 

occupation and community enterprise to improve and strengthen the community economy management of 

amphoe Ban Phaeo or other local areas. 

 

Keywords: Amphoe Ban Phaeo / Research / Society and Culture  

 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยตามเส้นทางถนนพระราม 2  

ตอ้งผ่านจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดขนาดเล็กและเป็นเมืองประมง ที่มีจำนวนอำเภอน้อยท่ีสุด ซึ่งอำเภอหนึ่งท่ีอาจถูก

มองเป็นอำเภอทางผ่าน แต่อำเภอนี้กลับมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีน่าสนใจ อำเภอดังกล่าว คือ อำเภอบ้านแพ้ว  

 คำว่า "บ้านแพว้" มีท่ีมาจากสมัยท่ีพื้นท่ีอำเภอบ้านแพว้มีสภาพเป็นป่าทึบชายทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า 

และต้นไม้หลายชนิด ทำให้มีประชาชนพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ามาล่าสัตว์และหาของป่า และด้วยเหตุท่ีเป็นพื้นท่ีกว้างและ  

มคีลองธรรมชาติจำนวนมาก จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของประชาชน ซึ่งจะนำผ้าไปผูกไว้ท่ีไมไ้ผ่หรือตน้ไม้สูง เรียกว่า 

“แพ้วธง” เพื่อป้องกันหลงทางและเป็นจุดนัดหมาย จนกระท่ังประชาชนอพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากขึ้นจึงเรียกชื่อ

พื้นท่ีนีว้่า "หมู่บ้านแพ้ว" 

 อำเภอบ้านแพ้วเป็นอำเภอหนึ่งในสามอำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีราบริมฝั่งคลอง

ดำเนินสะดวกท่ีเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 245.031 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร 97,928 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 98 หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่นมีเทศบาลตำบล  

3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีหลายกลุ่ม อาทิ เชื้อชาติไทย มอญ รามัญ จีน 

ลาว เป็นต้น อำเภอบ้านแพ้วจึงมีพื้นฐานของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ประชาชนดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันเป็นปกติ อำเภอบ้านแพ้วเป็นชุมชนท่ียึดอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักและถูกจัดเป็นพื้นท่ีสีเขียว ผลิตผลทาง

การเกษตรท่ีสำคัญของอำเภอ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะนาว องุ่น ฝร่ัง แก้วมังกร กล้วยไม้ เป็นต้น รายได้ส่วนใหญ่

ของชุมชนมาจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร มีการเลีย้งสัตว์น้ำ และค้าขายบ้างเป็นบางส่วน และอำเภอบ้าน

แพว้ถูกจัดเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรส่งขายไปยังตลาดสนิค้าสำคัญในภาคกลาง เป็น “ลานเกษตร” ตามคำขวัญของ

จังหวัดสมุทรสาคร  

 ด้วยอำเภอบ้านแพ้วเป็นพื้นท่ีท่ีมีเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างอุดมสมบูรณ์ และเชื่อว่ามีองค์

ความรู้จำนวนมากท่ีอาจเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งจากการค้นคว้าเบื้องต้นพบว่า มีผู้สนใจสร้าง

ผลงานวิจัยโดยใช้พื้นท่ีศึกษาในอำเภอบ้านแพ้วอยู่จำนวนหนึ่ง ผู้วิจัยจึงเกิดคำถามวิจัยว่า ในแง่มุมสังคมและ

วัฒนธรรมของอำเภอบ้านแพ้วมีผลงานการศึกษาวิจัยเท่าใดและมีอะไรบ้าง องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเป็นอย่างไร 

ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาวิจัยผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสังคมและวัฒนธรรม อำเภอบ้านแพว้ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ 

เบือ้งต้น สำหรับนำไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของอำเภอบ้านแพ้วและชุมชนท้องถิ่นอ่ืน ๆ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสังคมและวัฒนธรรม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ดา้นต่าง ๆ  

3. เพื่อเสนอแนะในการนำองค์ความรู้จากผลงานวจิัยไปใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดการศกึษาสังคม 

 สังคม คือ การอยู่รวมกันของคน เกิดจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด ลักษณะ

ความสัมพันธ์ของคนในสังคมอาจหลายรูปแบบ เช่น อาชพี อายุ เพศ ศาสนา ท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่งการท่ีคนรวมกันเป็น

สังคม ช่วยให้สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจไม่สามารถทำโดยลำพัง ลักษณะพืน้ฐาน
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ฐานของสังคมท่ีทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ จะประกอบไปด้วย ค่านิยม (Value) บรรทัดฐานทางสังคม (Norm) สถานภาพ 

(Status) บทบาท (Role) สถาบันทางสังคม (Social Organization) และ การควบคุมทางสังคม (Social Control) 

 แนวคิดการศกึษาวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นโดยอาศัยการเรียนรู้สืบต่อกัน เป็นความเจรญิก้าวหนา้ของวิถีชีวิตของหมู่

คน และเป็นผลรวมของความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี อุปนิสัย ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

ลักษณะของวัฒนธรรม พอสรุปได้ประกอบด้วย (1) ไม่ใช่สิ่งท่ีติดตัวมนุษย์มาโดยกำเนิด และไม่ใช่สิ่งท่ีอาจถ่ายทอด

ทางพันธุกรรม แต่เป็นสิ่งท่ีได้มาจากการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วยกัน (2) เป็นมรดกทางสังคม สามารถถ่ายทอดจากคน

รุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง การเรียนรู้วัฒนธรรมของบุคคลในสังคมเกิดการถ่ายทอดทางสังคม (3) เป็นวิถีชีวิตท่ี

สามารถจำแนกความแตกต่างของแต่ละสังคมได้ (4) เป็นสิ่งไม่คงทน สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง อาทิ คำนิยม ทัศนคติ ความเชื่อ เป็นต้น (5) วัฒนธรรมแต่ละสังคมแตกต่างกัน ไม่สามารถเปรียบเทียบ

ได้ว่า วัฒนธรรมใดดีกว่ากัน แต่ละวัฒนธรรมย่อมมคีวามเหมาะสมถูกต้องตามสภาพแวดลอ้ม 

 แนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นอยู่หรือสภาพท่ีไม่พึง

ปรารถนา เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรเป็นการริเร่ิมของประชาชน

ในชุมชน สิ่งแรกท่ีต้องทำคือทราบปัญหาแท้จริงของประชาชนแล้วหาหนทางแก้ไขปัญหานั้น  ๆ กล่าวคือ การพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นไม่ใช่ให้คนภายนอกบอกถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน แต่ปัญหาและความต้องการตอ้งมา

จากคนในชุมชน ดังนั้น สิ่งสำคัญของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งต้องครอบคลุมตั้งแต่

เร่ิมคิด ตัดสนิใจ ปฏบัิตแิละร่วมรับผิดชอบทุกขั้นตอนของการทำงาน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. รวบรวมผลงานการศึกษาวิจัยรูปแบบรายงานการวิจัยและบทความวิจัย ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย หรอืท่ีจัดทำขึ้นโดยองค์การต่าง ๆ  

2. คัดเลือกเฉพาะผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมในเขตอำเภอบ้านแพ้วโดยตรงหรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อนำไปสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสำหรับอำเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร หรือชุมชนท้องถิ่นอ่ืนได้ 

3. รวบรวมผลงานการศึกษาวิจัย ท่ีดำเนินการสำเร็จและเผยแพร่ตั้ งแต่  พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
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นิยามปฏิบัตกิาร 

 ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ ผลงานวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความเป็นมาท้องถิ่น 

การสงเคราะห์และส่งเสริมพัฒนากลุ่มคนในชุมชน การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น การประกอบอาชพี หรือผลงานอื่นท่ีสะท้อนความเป็นอยู่ วถิีชีวิต อัตลักษณ์ของคนในชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว  

 องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น คือ องค์ความรู้ท่ีสะสม เรียนรู้ ถ่ายทอดกันระหว่างคนในท้องถิ่น 

สะท้อนความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของอำเภอบ้านแพ้ว คนในชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ ต่อยอด หรือ

พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในดา้นต่าง ๆ อาทิ เพิ่มรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นตน้ รวมท้ัง

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอ่ืนไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ีได้ 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

1. ค้นคว้าผลงานการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากเว็บไซต์สำนักหอสมุดของสถาบันการศึกษา เว็บไซต์หน่วย

งานวจิัยของรัฐบาล และ เว็บไซต์ฐานข้อมูลผลงานการศกึษาวจิัย ThaiLis   

2. คัดเลอืกและจัดหมวดหมูผ่ลงานการศึกษาวิจัย แบ่งหมวดต่าง ๆ  

3. วเิคราะห์ข้อมูลผลงานการศึกษาวิจัยเชงิสถิติ 

4. สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สภาพการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 จากการศึกษารวบรวม พบว่า มีผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 18 เร่ือง เมื่อแบ่งตามแหล่งท่ีมา เป็นผลงานวิจัยท่ี

จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 14 เร่ือง เป็นผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ คือ ศูนย์มานุษยวิทยาสริิธร (องค์การมหาชน)  3 เร่ือง และเป็นผลงานวิจัยประเภทอื่น 1 เร่ือง  

แบ่งตามพื้นท่ีศึกษา จำแนกเป็นรายตำบลท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นผลงานวิจัยท่ีใช้พื้นท่ีศึกษาตำบล

ยกกระบัตร 1 เร่ือง ตำบลหลักสอง 2 เร่ือง ตำบลเจ็ดร้ิว 2 เร่ือง ตำบลอำแพง 1 เร่ือง เป็นผลงานวิจัยท่ีใช้พื้นท่ีศกึษา

ครอบคลุมหลายตำบล 9 เร่ือง และระบุได้ไม่ชัดเจนว่าใชพ้ื้นท่ีใดเป็นพืน้ท่ีศึกษา 3 เร่ือง  

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดสมุทรสาครและอำเภอบ้านแพ้ว  
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ผลงานวิจัยจำแนกตามปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2550 จำนวน 3 เร่ือง พ.ศ. 2551 จำนวน 3 เร่ือง พ.ศ. 

2552 จำนวน 1 เร่ือง พ.ศ. 2553 จำนวน 5 เร่ือง พ.ศ. 2554 จำนวน 1 เร่ือง พ.ศ. 2556 จำนวน 1 เร่ือง พ.ศ. 2559 

จำนวน 1 เร่ือง พ.ศ. 2560 จำนวน 3 เร่ือง 

แบ่งตามวัตถุประสงค์วิจัย เป็นผลงานวิจัยพืน้ฐาน 17 เร่ือง ผลงานวิจัยประยุกต์ 1 เร่ือง แบ่งตามวิธีวิจัย เป็น

ผลงานวจิัยเชงิปริมาณ 5 เร่ือง ผลงานวจิัยเชงิคุณภาพ 11 เร่ือง และงานวิจัยแบบผสมผสาน 2 เร่ือง  

แบ่งตามวิธีเก็บข้อมูล เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยพบว่า ผลงานวิจัยบางฉบับใช้วิธีเก็บข้อมูลผสมท้ัง

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ในท่ีนี้จะพิจารณาวิธีเก็บข้อมูลหลักเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

เป็นผลงานวิจัยทุกเร่ืองใชข้้อมูลจากแหล่งปฐมภูม ิไม่มผีลงานวจิัยท่ีใชข้้อมูลทุตยิภูม ิ 

จำแนกเป็นรายด้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่ของสาขาวิชา พบว่า ผลงานวิจัยใช้ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 

หลากหลายเพื่อศึกษาวิจัยข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม ในท่ีนี้จัดหมวดหมู่ผลงานการศึกษาวิจัยโดยไม่ได้ยึดถือ  

ชื่อปริญญาหรือสาขาวิชา แต่แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ตามแนวคิดการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังประเภทข้อมูล 

ท่ีผลงานวิจัยนั้นมุ่งศึกษา เพื่อง่ายต่อการสังเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถเชื่อมโยงการนำองค์ความรู้ไปพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น แบ่งผลงานวิจัยเป็น 10 หมวด ได้แก่ (1) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 เร่ือง (2) ประเพณีท้องถิ่น 1 เร่ือง  

(3) ความเชื่อและพิธีกรรม 1 เร่ือง (4) การละเล่นพืน้บ้าน  1 เร่ือง (5) บทบาทของศาสนา  1 เร่ือง (6) เด็กและเยาวชน 

และสถาบันครอบครัว 3 เร่ือง (7) บทบาทสตรี  1 เร่ือง (8) การสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุ 1 เร่ือง (9) วิสาหกิจชุมชน   

3 เร่ือง (10) การประกอบอาชพี  4 เร่ือง 

 

 
ภาพที่ 2 ผลงานการศึกษาวิจัยวจิัยดา้นสังคมและวัฒนธรรมในเขตอำเภอบ้านแพ้ว
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ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปผลงานการศกึษาวจิัยดา้นสังคมและวัฒนธรรมในเขตอำเภอบ้านแพ้ว 

ลำดับ ชื่อผลงาน หมวด พื้นท่ีศึกษา แหล่งท่ีมา ปีพิมพ ์ วัตถุประสงค์ วธีิวิจัย วธีิเก็บขอ้มูล 

1 ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศกึษา

ภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร 

ประวัติศาสตร ์ ทุกตำบล ยกเว้น

ตำบลเกษตร

พัฒนา 

หน่วยงานภาครัฐ 2560 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

2 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชมุชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและ

อำเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมุทรสาคร 

ประวัติศาสตร ์ ทุกตำบล หน่วยงานภาครัฐ 2560 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

3 การศึกษาเปรียบเทียบประเพณสีงกรานต์ของชุมชนมอญ ตำบล

เจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับชุมชนมอญ 

ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

ประเพณี ตำบลเจ็ดร้ิว สถาบันการศึกษา 2551 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

4 ชุมชนกับความเชื่อสิง่ศักดิส์ิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

ความเชื่อ ทุกตำบล หน่วยงานภาครัฐ 2560 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

5 การศึกษาวงดนตรเีคร่ืองสายมอญ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร 

การละเล่น ตำบลเจ็ดร้ิว สถาบันการศึกษา 2552 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

6 กิจวัตรของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านแพ้ว จงัหวัด

สมุทรสาคร 

ศาสนา ทุกตำบล สถาบันการศึกษา 2550 พืน้ฐาน ปรมิาณ ปฐมภูม ิ

7 การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัย

ส่วนบุคคลบางประการที่มีอิทธิพลตอ่การดำรงบทบาทมารดา

วัยรุ่น 

ครอบครัว ไม่ชัดเจน สถาบันการศึกษา 2553 พืน้ฐาน ปรมิาณ ปฐมภูม ิ

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความรู้เร่ืองอนามัยเจริญพันธุ์ของมารดา

ที่มีบุตรสาววัยรุ่นตอนต้น 

ครอบครัว ทุกตำบล สถาบันการศึกษา 2553 พืน้ฐาน ปรมิาณ ปฐมภูม ิ

9 ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการใชค้วามรุนแรงของเด็กและ

เยาวชนหญิงกรณีทำร้ายร่างกาย ศึกษาในเขตจังหวัด

สมุทรสาคร 

ครอบครัว ทุกตำบล สถาบันการศึกษา 2551 พืน้ฐาน ปรมิาณ ปฐมภูม ิ

10 การสรา้งความเข็มแขง็ของกลุ่มสตรีหลักสอง ตำบลหลักสอง 

อำเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมุทรสาคร 

สตร ี ตำบลหลกัสอง สถาบัน 

การศึกษา 

2553 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมในเขตอำเภอบ้านแพ้ว (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อผลงาน หมวด พืน้ที่ศกึษา แหลง่ที่มา ปีพิมพ์ วัตถุประสงค ์ วิธีวจิัย วิธีเก็บข้อมลู 

11 การติดตามผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุของเทศบาลในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแพ้ว 

หลักสาม เกษตร

พัฒนา คลองตัน 

ยกกระบัตร โรงเข้ 

หนองสองห้อง  

หนองบัว 

สถาบันการศึกษา 2553 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

12 ความคดิเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จงัหวัด

สมุทรสาคร 

วิสาหกิจ ตำบลหลกัสอง สถาบันการศึกษา 2553 พืน้ฐาน ผสม ปฐมภูม ิ

13 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการผลติลำไย อำเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร 

วิสาหกิจ ไม่ชัดเจน สถาบันการศึกษา 2554 ประยุกต์ คุณภาพ ปฐมภูม ิ

14 การศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองหลวง ตำบลอำแพง อำเภอ

บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

วิสาหกิจ ตำบลอำแพง สถาบันการศึกษา 2550 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

15 แนวทางการจัดการการปลกูมะม่วงพนัธุ์ฟ้าลั่นของเกษตรกร 

อำเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมุทรสาคร 

อาชีพ ทุกตำบล สถาบันการศึกษา 2559 พืน้ฐาน ปรมิาณ ปฐมภูม ิ

16 ธุรกิจปลาสลิด อำเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมุทรสาคร อาชีพ ไม่ชัดเจน อื่น ๆ  2556 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

17 ความคดิเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ต่อการผลิตทาง

การเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับการปลกูกระเจี๊ยบ

เขียว เพื่อการส่งออกในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

อาชีพ ทุกตำบล สถาบันการศึกษา 2551 พืน้ฐาน คุณภาพ ปฐมภูม ิ

18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการผลิต

น้ำตาลมะพร้าว ในตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จงัหวัด

สมุทรสาคร 

อาชีพ ตำบลยกกระบัตร สถาบันการศึกษา 2550 พืน้ฐาน ผสม ปฐมภูม ิ
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 องค์ความรูเ้กี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในอำเภอบา้นแพว้ 

 องค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในอำเภอบ้านแพ้วจากงานวิจัยท่ีแบ่งตามประเภทของสังคมและ

วัฒนธรรม สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

1. ประวัตศิาสตรท์้องถิน่ 

 องค์ความรู้ของผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ม ี2 แง่มุม คือ ผลงานวิจัย เร่ือง ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2560)  

ให้องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเร่ืองเล่าความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านในอำเภอบ้านแพ้วกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ และ ผลงานวิจัย เร่ือง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธ์ุใน

อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2560) ให้องค์ความรู้ทางประวัตศิาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ

ในพื้นท่ีอำเภอบ้านแพ้ว ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุดั้งเดิม (คนไทยพื้นถิ่น คนจีน คนมอญ คนไทดำ ฯลฯ) และกลุ่ม

ชาติพันธ์ุใหม่คอืแรงงานข้ามชาติ (เมยีนมา)  

 ข้อสังเกต ผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม้เป็นผลงานวจิัยพื้นฐานท่ีมุ่งหวังเพิ่มพูนความรู้เพียงด้าน

เดียวและเป็นลักษณะของการบรรยาย (Descriptive research) สภาพการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในอดีตของเป้าหมายท่ี

เลอืกศึกษา แต่เป็นผลงานวจิัยท่ีมีคุณค่าสูงและช่วยสะสมองค์ความรู้ของท้องถิ่น โดยสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้ม

และพัฒนาการของชุมชนท้องถิ่นท้ังในแง่สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ จึงเป็นผลงานวิจัยท่ีมีความสำคัญ

อย่างยิ่งต่อการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาได้เป็นอย่างดี 

2. วัฒนธรรม 

 องค์ความรู้ในส่วนวัฒนธรรมรวมเอาองค์ความรู้ของผลงานวจิัยหมวดประเพณี ความเชื่อ การละเล่น เข้าไว้

ด้วยกัน งานวิจัยกลุ่มนี้มีจุดร่วมคือเลือกศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุมอญ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีสำคัญบางพื้นท่ีของอำเภอ

บ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลเจ็ดริ้ว องค์ความรู้จึงครอบคลุมองค์ความรูพ้ื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาตพิันธ์ุ อาท ิวิถีชีวิต 

ประเพณี ความเชื่อ การละเล่น เป็นต้น แม้จะไม่ใช่องค์ความรู้เชิงประยุกต์ท่ีสามารถนำไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้

โดยตรง แต่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธ์ุในพื้นท่ี โดยผลงานวจิัย เร่ือง การศึกษาเปรยีบเทียบประเพณี

สงกรานต์ของชุมชนมอญ ตำบลเจ็ดร้ิว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับชุมชนมอญ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (2551) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณี ลักษณะทางสังคมของคนมอญ 

ผลงานวิจัย การศึกษาวงดนตรีเคร่ืองสายมอญ ตำบลเจ็ดร้ิว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2552)  

ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีท่ีมีความสำคัญต่อชุมชนท้ังในแง่วิถีชีวิตและพิธีกรรม และรวบรวมสรุปบทเพลงท่ี

บรรเลงประกอบในประเพณีและพธีิกรรมของชาวมอญไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ผลงานวจิัย เร่ือง ชุมชนกับ

ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (2560) ให้องค์ความรู้ความเชื่อ

และพิธีกรรมของกลุ่มชน บทบาทท่ีความเชื่อนั้นมีต่อชุมชน พลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรม 

รวมท้ังความรู้วัฒนธรรมทางกายภาพของชาติพันธ์ุมอญ เช่น ศาล ฯลฯ ในพืน้ท่ีอำเภอบ้านแพ้วด้วย 

 ข้อสังเกต ผลงานวิจัยกลุ่มนี้มีคุณประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอำเภอบ้านแพ้วเป็น

อย่างมาก เนื่องจากสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุมอญในพื้นท่ีอำเภอบ้านแพ้ว แต่อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยไม่ได้มี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้น หากมีการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาเชิงประยุกต์ช่วยตอบสนองการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น อาทิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผนวกกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น

กลุ่มชาติพันธ์ุ จะช่วยส่งเสริมให้สังคมอื่นเข้าใจอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุมอญและตระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นอ่ืนด้วย  
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3. บทบาทของศาสนา 

 ผลงานวิจัย เร่ือง กิจวัตรของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2550) เป็น

งานวิจัยท่ีมุ่งบรรยายระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา เศรษฐกิ จ สาธารณสุข 

ศลิปวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครอง ในพืน้ท่ีอำเภอบ้านแพว้ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

ให้พระสงฆ์มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึน้ 

 ข้อสังเกต เป็นผลงานวจิัยเกี่ยวกับกิจวัตรของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนเฉพาะในเขตอำเภอบ้านแพ้วเพียง

ด้านเดียว ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าสามารถนำไปใชป้ระโยชน์แก่ผู้ใดหรือทางใดและด้วยวธีิการอย่างไร ข้อเสนอแนะ

เห็นว่า ผลงานวจิัยเกี่ยวกับสถาบันศาสนาควรเป็นงานวจิัยเพื่ออธิบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยตรงและเนน้ความสำคัญให้

สามารถนำผลวจิัยมาใชท้ำอะไรได้หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใดหรือหน่วยงานใดท่ีเฉพาะเจาะจงกว่านี้ กล่าวคอื สามารถ

ให้พระสงฆ์มสี่วนร่วมหรือมบีทบาทในฐานะสถาบันทางสังคมหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึน้ 

4. เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ผลงานวิจัยส่วนนี้พบจำนวน 3 เร่ือง โดยผลงานวิจัย เร่ือง การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุ นจาก

ครอบครัว และปัจจัยส่วนบุคคลบางประการท่ีมอีิทธิพลต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น (2553) และเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการให้ความรู้เร่ืองอนามัยเจริญพันธ์ุของมารดาท่ีมีบุตรสาววัยรุ่นตอนต้น (2553) เป็นงานวิจัยสาขาวิชาการ

พยาบาลการสาธารณสุข ส่วนผลงานวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน

หญิงกรณีทำร้ายร่างกาย ศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (2551) เป็นงานวิจัยทางสังคมวิทยา องค์ความรู้ของ

ผลงานวิจัยทุกเร่ืองนอกจากจะมุ่งบรรยายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังมีจุดร่วมกันคือให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ

สัมพันธภาพของสมาชิกครอบครัวในพืน้ท่ีอำเภอบ้านแพ้ว  

 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพของสมาชกิครอบครัว ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถนำ

องค์ความรู้ไปปรับปรุงเพื่อวางแผนสร้างเสริมสัมพันธภาพของคนในครอบครัว อันจะนำไปสู่การสร้างความเข็มแข็ง

ของสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมในชุมชนท้องถิ่นอำเภอบ้านแพ้ว อย่างไรก็ดี ผลงานวจิัยด้านนี้

ค่อนขา้งเก่า ซึ่งองค์ความรูอ้าจไม่ทันสมัยหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน 

5. บทบาทสตร ี

 องค์ความรู้ผลงานวิจัย เร่ือง การสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มสตรีหลักสอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร (2553) เป็นองค์ความรู้ลักษณะสร้างความเข้าใจกระบวนการและจุดเด่นของการสร้างความเข็ม

แข็งของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ข้อสังเกต แม้องค์ความรู้ด้านนี้เป็นการสรุปบทเรียนของกลุ่มเป้าหมายของ

งานวิจัย อาทิ จุดเด่น ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา แนวทางการแก้ไข แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า องค์ความรู้สามารถ

เป็นข้อมูลเพื่อเรียนรู้สำหรับการรวมกลุ่มของกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งหากนำผลงานวิจัยไปสรุปเป็นเทคนิควิธีการด้วยรูปแบบ

ง่าย ๆ ก็สามารถเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของกลุ่มอ่ืนได้ต่อไป 

6. การสงเคราะห์ผู้สงูอาย ุ

 ผลงานวิจัย เร่ือง การติดตามผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของเทศบาลในเขต

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2553) เป็นงานวิจัยท่ีเสนอผลการดำเนินงานจัดบริการด้านการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุของเทศบาลเทียบกับมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเป็น

ผลงานวิจัยท่ีมุ่งประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า และเป็นเพียงการบรรยาย
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ข้อมูล ไม่ได้ระบุปัญหา ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม แต่ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์หากเทศบาลเหล่านั้น

นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนนิงานให้เป็นไปตามาตรฐานท่ีกำหนด แต่ขอ้มูลของผลงานวจิัยลา้สมัยไปแล้ว 

7. วิสาหกจิชุมชน 

 ผลงานวิจัยส่วนนี้มีจำนวน 3 เร่ือง ผลงานวิจัย จำนวน 2 เร่ือง เป็นผลงานวิจัยพื้นฐาน ได้แก่ ผลงานวิจัย 

เร่ือง การศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองหลวง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2550) และ

ผลงานวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสอง 

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2553) ผลงานวิจัยท้ังสองเร่ืองดังกล่าวเป็นผลงานบรรยายสภาพการณ์ของ

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักในช่วงเวลาท่ีศึกษาเพียงด้านเดียว ปัจจุบันเนื้อหาของผลงานวิจัยนี้ล้าสมัยแล้ว 

ข้อสังเกต ไม่พบผลงานวจิัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวหรือมะพร้ามหอมพชืเศรษฐกิจของอำเภอบ้านแพ้ว 

 สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตลำไย อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2554) เป็น

งานวิจัยประยุกต์และเป็นงานวิจัยประยุกต์เพียงเร่ืองเดียวของงานศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ระบุข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ี

เกิดจากการวจิัย เป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถนำไปใชพ้ัฒนาวสิาหกิจชุมชนเป้าหมายได้โดยตรง ข้อสังเกต ผู้วจิัยเห็นว่า 

แมอ้งค์ความรู้อาจเหมาะสมกับบริบทของวสิาหกิจชุมชนเป้าหมาย เนน้เสนอแนวทางในการพัฒนาของตนเอง แต่เป็น

องค์ความรู้ท่ีวิสาหกิจอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  

8. การประกอบอาชพี 

 ผลงานวิจัยส่วนการประกอบอาชีพมีจำนวนมากท่ีสุดและให้องค์ความรู้ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและการประกอบ

อาชีพของคนในอำเภอบ้านแพ้วได้ในระดับหนึ่ง เร่ืองแรก คือ ผลงานวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการ

ประกอบอาชีพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ในตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2550)  

แมว้ัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชพีการผลิตและการขายนำ้ตาลมะพร้าวซึ่งเป็นผลงาน

บรรยายสภาพท่ัวไปของผู้ประกอบอาชพีของพื้นท่ีเป้าหมาย แต่องค์ความรู้ยังมีส่วนของการทำน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็น

อาชีพของเกษตรกรท่ีมีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นท้ังในแง่เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และการสบืสานวัฒนธรรมทาง

การเกษตร เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอบ้านแพว้และจังหวัดสมุทรสาคร อาชีพการผลิตนำ้ตาลมะพร้าวจึงเป็น

อาชีพท่ีบ่งบอกถึงภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (Indigenous technical knowledge) ท่ีมาจากการถ่ายทอดสืบ

ต่อกันมา ผลงานวิจัยเร่ืองท่ีสอง เร่ือง ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ต่อการผลิตทางการเกษตร

อย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับการปลูกกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

(2551) องค์ความรู้แนวทางในการทำการเกษตรกรรมปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตาม

มาตรฐานการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในพื้นท่ี ข้อสังเกต ผลงานวจิัยชุดนี้ไม่ได้กล่าวถึงความ

เกี่ยวข้องของเกษตรกรรมการปลูกกระเจี๊ยบเขียวกับชุมชนท้องถิ่นซึ่งสะ ท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะ

เนื่องมาจากไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย เร่ืองท่ีสาม ธุรกิจปลาสลิด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2556) 

วัตถุประสงค์การศึกษาสถานการณ์การผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน การตลาดปลาสลิด ปัญหาอุปสรรคการผลิต 

เป็นผลงานบรรยายสภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในช่วงเวลาท่ีศึกษาเพียงด้านเดียว เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ซึ่งผลงานนี้ไม่ได้สะท้อนข้อมูลความเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตของคนใน

พื้นท่ีอำเภอบ้านแพ้วท่ีเฉพาะเจาะจง ผลงานวจิัย เร่ืองสุดท้าย คือ แนวทางการจัดการการปลูกมะม่วงพันธ์ุฟา้ลั่นของ

เกษตรกร อำเภอบ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร (2559) ให้องค์ความรู้แนวทางการปฏิบัตทิางการเกษตรท่ีด ี(GAP) เพื่อ
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ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพ มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค คนในชุมชน และ

สิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี้ทำให้ทราบถึงการเกษตรกรรมปลูกพชืเศรษฐกิจท่ีสำคัญของพืน้ท่ี  

 ข้อสังเกต ทุกผลงานวิจัยให้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเน้นอาชีพทางการเกษตรกรรม 

สามารถนำมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบอาชีพของคนชุมชนบ้านแพว้ ทำให้เห็นว่าทอ้งถิ่นนี้มี

ทรัพยากรอะไรบ้างและถูกใช้ประโยชน์ในเร่ืองใด อย่างไรก็ตาม ยังมีแง่มุมอื่นอีกท่ีไม่ได้ถูกหยิบยกเป็นประเด็น

ศึกษาวิจัย อาทิ อาชีพเกษตรกรชาวสวนมะนาว กล้วยไม้ เป็นต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรศึกษาวิจัยผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวอีกทอดหนึ่ง หรือ

การประกอบอาชพีอ่ืน ๆ ที่สะทอ้นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในสังคมก็ได้ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 เมื่อสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยท่ีสะท้อนบริบทสังคมและวัฒนธรรม อำเภอบ้านแพ้ว พบว่า  

แมผ้ลงานวจิัยมีจำกัด แต่พอท่ีจะสร้างองค์ความรู้สังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และแมบ้างผลงานไม่ได้สะท้อน

บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด่นชัดนัก แต่ก็สามารถนำไปใชพ้ัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นทางอ้อมได้ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผลงานวจิัยด้านอาชีพกับวิสาหกิจชุมชนมจีำนวนมากท่ีสุด ในท่ีนี้วิเคราะห์ได้ว่าด้านการ

ประกอบอาชีพกับวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือ พื้นท่ีอำเภอบ้านแพ้วมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม

กับการเพาะปลูกพืชเกษตรท่ีหลากหลาย จึงเอื้อให้มีการศึกษาวิจัยในพื้นท่ีดังกล่าว ส่วนกลุ่มท่ีมีผลงานวิจัยมากอีก

ส่วนคือกลุ่มวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผลงานวิจัยในกลุ่มนี้มีลักษณะร่วมกันคือ เน้นศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุ

โดยเฉพาะกลุ่มชาวมอญท่ีมีประวัติความเป็นมาและความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นในบางพื้นท่ีอำเภอบ้านแพ้วมา

ยาวนาน สะทอ้นให้เห็นว่าพื้นท่ีบางส่วนของอำเภอบ้านแพว้มคีวามหลากหลายและเป็นพื้นท่ีอาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ี

มสีังคมและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีนักวิจัยเลอืกศึกษาและใชเ้ป็นพืน้ท่ีเก็บขอ้มูลได้สะดวก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 แมผ้ลงานท้ังหมดเป็นงานวิจัยเชงิประยุกต์เพยีงเร่ืองเดียว แต่องค์ความรู้จากงานวจิัยพื้นฐานก็สามารถนำไป

พัฒนาเพื่อใช้เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม แสดงให้เห็นความสำคัญของ

ผลงานวจิัยท่ีสามารถมีบทบาทเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสรุปได้ 2 เร่ือง คือ  

 (1) องค์ความรูด้้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุสามารถนำไปใชพ้ัฒนาศักยภาพท้องถิ่นทางออ้ม คือ การนำองค์

ความรู้พื้นฐานเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  

 (2) องค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมของผลงานวิจัยก็สามารถนำไปใช้พัฒนา การประกอบอาชีพทางภาค

เกษตรรวมท้ังวสิาหกิจชุมชน อันจะช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนของอำเภอบ้านแพ้วและท้องถิ่นอ่ืน

ให้เข็มแข็งเพิ่มขึ้นได้ 
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โฉมหน้าการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

APPEARANCE OF PERFORMANCE MANAGEMENT 
 

ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์1* 

 

บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอผลการบททวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารผลการ

ปฏิบัตงิาน โดยเริ่มต้นอธิบายแนวคิดท่ัวไป อาทิ ความหมาย จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ เป็นต้น วเิคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างการประเมินผลการปฏิบัตงิานกับการบริหารผลการปฏิบัตงิาน อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน อธิบายการนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ อาทิ การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนา

บุคลากร เป็นตน้ และในตอนท้ายนำเสนอปัญหาการบริหารผลการปฏบัิติงานและแนวทางแก้ไขเพื่อให้การบริหารผล

การปฏบัิตงิานเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

คำสำคัญ: ทบทวนวรรณกรรม  การบริหารผลการปฏบัิตงิาน  การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this academic article is to present literature review results about performance 

management by explaining general concept; for example meaning, objective and importance. Compare the 

difference between performance management with performance appraisal. Explain the process of performance 

management. Explain the uses of performance results such as compensation management, human resource 

development etc. Eventually, present the performance management problems and solutions in order to maximize 

the performance assessment. 

 

Keywords: Literature review / Performance management / Performance appraisal  
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* Corresponding author, E-mail: srundit.be@bsru.ac.th 



 

                                                                

70 

 

บทนำ 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นบทบาทหลักของ

ผู้บริหารท่ีต้องดำเนินการเพื่อให้ผลการปฏบัิตงิานบุคลากรตอบสนองเป้าหมายองค์การ เป็นทิศทางเดียวกัน และนำสู่

การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ซึ่งเชื่อว่าหากบริหารผลการปฏบัิตงิานได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ การบริหาร

ผลการปฏบัิติงานจะเป็นกลไกให้องค์การมีผลดำเนนิงานท่ีดแีละเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพท้ังระดับบุคคลและทมีงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างยั่งยืน 

 การบริหารผลการปฏบัิตงิานข้างตน้ไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายและปรากฏในตำราเอกสาร

วิชาการท่ัวไปเป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับองค์การต่าง ๆ แสดงออกว่า นำแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

ไปปรับใช้เพื่อมุ่งหวังให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากค้นคว้าตำราเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องบางส่วน พบว่า แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีปรากฏอยู่ยังคลุมเครือ อาทิ เนื้อหาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีระบุว่าเป็น “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” มีลักษณะและแนวทางปฏิบัติสำคัญไม่แตกต่างกับ 

“การประเมินผลการปฏิบัติงาน” (Performance appraisal) ท่ีองค์การต่าง ๆ เคยใช้เป็นพื้นฐานวัดผลการทำงานของ

บุคลากร เป็นต้น ประกอบกับประสบการณ์ของผู้เขียนท่ีมีส่วนร่วมกับระบบท่ีเรียกว่า “การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ในองค์การ” ก็พบว่า การนำแนวคิดการบริหารผลการปฏบัิตงิานไปปฏบัิต ิยังสับสนและไม่สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายท่ี

ควรต้องเป็นของแนวคิดดังกล่าว ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องการทบทวนวรรณกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อทำ

ความเข้าใจ เน้นย้ำหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง แล้วสรุปเป็นสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ใน

การต่อยอดการศึกษาค้นควา้ของผู้เขียนและประโยชน์แก่ผู้สนใจอื่นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

 จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพื่อเสนอองค์ความรู้การบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประยุกต์ด้วยองค์ความรู้

สำคัญ 5 เร่ือง ได้แก่ (1) แนวคิดท่ัวไปการบริหารผลการปฏิบัติงาน (2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (3) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (4) การนำ

ผลการปฏบัิตงิานไปใช้ประโยชน์ และ (5) ปัญหาการบริหารผลการปฏบัิตงิานและแนวทางแก้ไข 

 

วิธีการศกึษา 

 ศกึษาวเิคราะห์องค์ความรู้การบริหารผลการปฏบัิตงิานจากเอกสารวิชาการประเภทหนังสอืตำรา คัดเลอืกท่ี

พมิพ์เผยแพร่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ป ี(พ.ศ. 2560-2562) และผู้เขียน แหล่งตพีมิพ์ และระบบเผยแพร่ น่าเชื่อถอื  

 แนวคดิการบรหิารผลการปฏบิัตงิาน 

 ผลการปฏิบัติงานเป็นผลผลิตของพฤติกรรมท่ีมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติของ

บุคลากร เป็นสิ่งท่ีองค์การตอ้งการได้รับจากจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากร ซึ่งผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรแต่ละคนมี

หลากหลายและหากองค์การไม่ได้วางระบบการทำงานไวด้ีพอแล้ว ผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรก็อาจไม่มคีุณค่าต่อ

องค์การและไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การ ดังนั้น องค์การจึงต้องสนใจการบริหารจัดการให้

บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานตรงกับท่ีองค์การคาดหวัง และต้องสนใจการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

และองค์การให้เพิ่มขึ้น ซึ่งเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสมควรนำมาปรับใช้และปัจจุบันองค์การต่าง ๆ นำมาดำเนินการอย่าง

แพร่หลาย คือ “การบริหารผลการปฏบัิตงิาน” (Performance management : PM) 
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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2562, น. 17-18) 

อธิบายว่า งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งสนับสนุนให้องค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบงาน

ประจำ (Day to day operation) ซึ่งหากขาดส่วนน้ี องค์การจะประสบปัญหา อาท ิงานสรรหา งานบริหารค่าตอบแทน 

สำหรับอีกส่วนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (Human resource development) ส่งเสริมให้องค์การเพิ่มขีด

ความสามารถดำเนินการตามเป้าหมายและกลยุทธ์ อาทิ การฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งทุก

องค์การต้องการมุ่งความเป็นเลิศ จึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีประจำของบุคลากร แต่ต้อง

พัฒนาวิธีการทำงานประจำและ/หรือริเร่ิมวิธีทำงานใหม่ ๆ ซึ่งเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถนำมาใช้ได้คือ การบริหารผล

การปฏิบัติงาน เพราะจะช่วยเป็นหางเสอืคอยกำกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน เพื่อสนับสนุนให้องค์การ

มุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังงานด้านบริหารผลการปฏิบัติงานยังเป็นงานท่ีรับผิดชอบและสัมพันธ์โดยตรง

กับแผนกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหากองค์การต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องบูรณาการ

การบริหารผลการปฏิบัติงานกับหน้าท่ีต่าง ๆ อาทิ การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากร เข้าไว้ด้วยกัน  

(จิรประภา อัครบวร, 2561, น. 12) 

 พัฒนาการ 

 ผู้เขียนศึกษาแนวคิดของ จิรประภา อัครบวร (2561) แล้วสามารถสรุปพัฒนาการของการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานเป็น 4 ยุค ได้แก่ (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal) เป็นการประเมินบุคลิก

คุณลักษณะ (Trait) วัดพฤติกรรมและผลงานของบุคลากรช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการประเมินภาพรวมของผลการ

ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา นำผลไปปรับขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง (2) การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by 

objectives) เป็นแนวคิดสำคัญของปีเตอร์ ดรักเกอร์  มุ่งประเมนิเป้าหมายระยะสั้น โดยเป้าหมายจะถูกกำหนดร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานท่ีจะปฏิบัติ ลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง วัดได้ กำหนดเวลา

แล้วเสร็จแน่นอน ปรับบทบาทของหัวหน้าจากการเป็นผู้ตัดสินมาเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือลูกน้อง (3) การวัดผล

การปฏิบัติงาน (Performance measurement) โรเบิร์ต แคปแลน และ เดวิด นอร์ตัน ร่วมกันพัฒนาแนวคิดการวัดผล

แบบสมดุล (Balanced scorecard) แปลงเป้าหมายระดับองค์การท่ีเป็นนามธรรมให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในระดับ

หน่วยงานและบุคคลเป็น “ตัววัด” (Measure) จนพัฒนาไปเป็นแนวคิดการบริหารผลงานด้วยตัวชี้วัดหลัก (Key 

Performance indicator : KPI) และ (4) การบริหารผลการปฏบัิตงิาน (Performance management) เป็นยุคที่องค์การให้

ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปัจจัยความสำเร็จ (Critical success factors : CSF) กำหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน  

ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพื่อให้กลยุทธ์ได้รับการนำไปปฏบัิตโิดยองค์การและตัวบุคคล และนำมาใช้เพื่อการให้

รางวัลและสิ่งจูงใจ  

 ปัจจุบันบางองค์การนำแนวคิด Objective and Key Results (OKR) มาแทนการกำหนดตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานหลัก (KPI) โดย OKR จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การลงมาสู่วัตถุประสงค์และผลลัพธ์

ของผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร หน่วยงาน และองค์การ ซึ่งผลลัพธ์ (Key result) คือ ผลท่ีเกิดขึ้นหรือสิ่งท่ีบุคลากร

ต้องปฏิบัติเพื่อให้วัตถุประสงค์สำเร็จ ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลัก และ OKR มุ่งหมายใช้เป็นเคร่ืองมือเพิ่มผลิตภาพการทำงาน

ของบุคลากรมากกว่าการประเมินผลการปฏบัิตงิานประจำป ี(ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 63-67)  
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 ความหมาย 

 นักวิชาการให้ทัศนะความหมายการบริหารผลการปฏิบัติงานไว้ อาทิ Varma, Budhwar, and Norlnder. 

(2017, p. 279) อธิบายว่า กระบวนการขององค์การท่ีให้ม่ันใจว่าบุคลากรจะทำงานบรรลุวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ของ

องค์การ ลักษณา ศริิวรรณ (2560, น. 22) กล่าวว่า หมายถึง กระบวนการวางแผนการปฏบัิตงิาน การติดตามผลการ

ปฏบัิตงิาน การพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน และการประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากร โดยบูรณาการเป้าหมายของ

บุคคลกับเป้าหมายองค์การ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 11) 

กล่าวว่า คือ กระบวนการอย่างต่อเนื่องของการระบุวัดผล และพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคลและทีมงาน และ

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ จตุรงค์ นภาธร (2562, น. 201) กล่าวว่า หมายถึง 

กระบวนการท่ีช่วยให้ผู้บริหารขององค์การมั่นใจได้ว่ากิจกรรมและผลลัพธ์จากการปฏบัิติงานของบุคลากรสอดคล้อง

กับเป้าหมายองค์การ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562, น. 8) กล่าวว่า เป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อกำหนด

เป้าหมายด้านผลการปฏบัิตงิานและพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานท่ีองค์การคาดหวังจากบุคลากรแต่ละคน ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน วัดผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทบทวนผลการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

บุคลากรเพื่อพัฒนาผลการปฏบัิติงานอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายขององค์การ  

 ข้อสังเกตจากทัศนะข้างต้น พบว่า มีมุมมองคล้ายกัน และมีแนวคิดสำคัญคือ เป็นกระบวนการบูรณาการ

เป้าหมายบุคลากรกับองค์การ เป็นการวางแผน ประเมินผล และพัฒนาบุคลากร ส่วนทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการประเมิน จูงใจ และพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ 

 

วัตถุประสงค ์

 วัตถุประสงค์การบริหารผลการปฏิบัติงาน สรุปได้ 3 ประการ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็น

เคร่ืองช่วยให้เป้าหมายองค์การบรรลุ โดยไปเชื่อมโยงเป้าหมายบุคลากรเข้ากับเป้าหมายองค์การให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน และส่งเสริมพฤตกิรรมบุคลากรเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายด้วย (2) วัตถุประสงค์เชงิบริหาร เป็นการ

จัดให้มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจบริหารบุคลากร อาทิ จ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง 

(3) วัตถุประสงค์เชิงการพัฒนา เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรและองค์การ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์การ หน่วยงาน และบุคลากร (กัลยาณี เสนาสุ , 2561, น. 12-13 ; จตุรงค์ นภาธร, 2562, 

น. 204-205 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 8) ข้อสังเกตวัตถุประสงค์ดังกล่าว พบว่า วัตถุประสงค์การบริหารผล

การปฏบัิตงิานไม่ได้จำกัดเร่ืองการพัฒนาบุคลากรเท่านั้น แต่มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการบริหารท่ีสำคัญ ๆ ด้วย 

 ประโยชน์ 

 ประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน แบ่งได้เป็น (1) ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร ทำให้บุคลากรทราบถึง

สิ่งท่ีต้องทำ เขา้ใจว่าเร่ืองท่ีปฏิบัตเิชื่อมโยงกับเปา้หมายองค์การ และส่งเสริมให้วเิคราะห์ผลการทำงาน ผูกพันต่องาน 

และเปิดโอกาสให้พัฒนาตัวเอง (2) ประโยชน์ต่อหัวหนา้ ช่วยในการกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคลากรให้ชัดเจน 

ช่วยวางระบบความยุติธรรมการให้รางวัล เป็นเคร่ืองมือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง  

(3) ประโยชน์ต่อองค์การ ทำให้เป้าหมายขององค์การถูกถ่ายทอดไปสู่บุคลากร ทำให้ผลงานของทุกคนส่งเสริม

ความสำเร็จขององค์การ (ลักษณา ศิริวรรณ, 2560, น. 23-24 ; กัลยาณี เสนาสุ, 2561, น. 13-15) ข้อสังเกต
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ประโยชน์ต่อตัวบุคลากรถือเป็นจุดเด่นของการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจากแนวคิดการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานอื่น ๆ ท่ีองค์การต่าง ๆ เคยนำมาใชใ้นอดีต 

ความแตกต่างระหวา่งการประเมินผลการปฏิบัตงิานกับการบรหิารผลการปฏิบัตงิาน 

 จิรประภา อัครบวร (2561, น. 1) กล่าวว่า องค์การส่วนใหญ่คิดว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” เป็น

เร่ืองเดียวกับ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” แต่ข้อเท็จจริง เมื่อวิเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ พบว่า  

แม้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนตามทัศนะท่ีแตกต่างกัน  แต่ทุกคนจัดให้การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ลักษณา ศิริวรรณ, 2560, น. 23 ; ดาวิษา  

ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 82) เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ และ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2562, น. 82) กล่าวว่า หากไม่มี

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เนื่องจากเป็นระบบท่ี

สร้างปัจจัยนำเข้าแก่งานทรัพยากรมนุษย์อื่น อาทิ การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และเมื่อระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีอยู่ภายในการบริหารผลการการปฏิบัติงาน  ฉะนั้น คำว่าการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความหมายท่ีแตกต่างกัน  โดยความหมายของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance appraisal : PA) นักวิชาการให้ทัศนะไว้ อาทิ Varma et al. (2017, p. 279) กล่าวว่า เป็น

กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมารายบุคคลโดยกำหนดช่วงเวลาท่ีแน่นอน ปกติคือ 1 ปี ลักษณา ศิริวรรณ 

(2560, น. 6) กล่าวว่า หมายถึง การวัดผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคลากรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน โดย

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 25) กล่าวว่า เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลในดา้น

ต่าง ๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏบัิตงิานภายในเวลาท่ีกำหนดไวอ้ย่างแน่นอน และ ธัชพงศ์ 

เศรษฐบุตร (2562, น. 10) อธิบายว่า เป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรนำมาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ผ่านการยอมรับร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการ

ควบคุม ตรวจสอบปริมาณงานและศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อประโยชน์ใน

การพัฒนาบุคลากรในอนาคต ส่วนทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การประเมินผลการปฏบัิตงิาน คือ กระบวนการตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากรท่ีเกิดในอดีต เปรียบเทียบกับเกณฑ์และมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานท่ี

กำหนดไวล้่วงหนา้ เพื่อนำผลประเมินไปใชป้ระกอบการตัดสินใจบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเมื่อวิเคราะห์แนวคิดของ 

ลักษณา ศริิวรรณ (2560, น. 7-8) และ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562, น. 11) พบความต่างระหว่างการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานกับการบริหารผลการปฏบัิตงิาน สรุปได้ตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหวา่งการประเมินผลการปฏบัิตงิานกับการบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

ประเด็น การประเมินผลการปฏิบัตงิาน (PA) การบรหิารผลการปฏิบัติงาน (PM) 

วัตถุประสงค ์ ทราบผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและบูรณาการเป้าหมาย

บุคลากรกบัเป้าหมายองคก์าร 

ลักษณะกระบวนการ มองปัจจุบันย้อนไปสู่อดีต เน้นมองหาข้อบกพร่อง 

ดำเนินการเป็นรอบๆ 

มองไปข้างหน้าเพื่อพฒันาผลการปฏบิัติงาน 

ดำเนินการต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

ความสัมพันธ์ของผู้ประเมิน

กับผูถู้กประเมิน 

แบบบนลงล่าง เน้นตรวจสอบการปฏบิัติงานและ

ตัดสินผลการปฏิบัตงิาน 

แบบปรกึษาหารือและผูป้ระเมินทำหน้าที่เป็นผู้

ฝึกสอน 

การประเมินผล เอื้อให้เกิดการประเมินแบบความคิดเห็น การประเมินตามข้อตกลงร่วมกัน 

ผลการประเมิน นำไปประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมทรัพยากร

มนุษย์อื่น 

นำไปประโยชน์ในงานทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งสรา้ง

ความผูกพันและวัฒนธรรมองค์การดว้ย 

ที่มา: ลักษณา ศิริวรรณ (2560, น. 7-8) และ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562, น. 11) 
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ข้อสังเกตของผู้เขียนเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัตงิานมีความหมายแคบกว่าการบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

เพราะเป็นเพียงกระบวนการวัดคุณค่าของผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตและปัจจุบันตามรอบการประเมิน  เปรียบเทียบ

ผลงานกับมาตรฐานของงานท่ีคาดหวัง และส่วนใหญ่กระทำเพื่อการพิจารณาความดีความชอบ ขณะท่ีการบริหาร  

ผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การในระยะยาว 

เพราะนอกจากการวัดผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และจะกระทำ

ต่อเนื่องเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

 

กระบวนการบรหิารผลการปฏิบัตงิาน 

 นักวิชาการให้ทัศนะกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานไว้หลากหลาย อาทิ Varma et al. (2017) เสนอ

กระบวนการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การมอบหมายงาน (2) กำหนดเป้าหมาย (3) สร้างมาตรฐานของงาน (4) ให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน (6) จัดสรรผลลัพธ์ตามผลการปฏิบัติงาน (รางวัล/ลงโทษ) (ลักษณา ศิ

ริวรรณ (2560, น. 25) เสนอกระบวนการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนการปฏิบัตงิาน (2) การติดตาม

ผลการปฏบัิตงิาน (3) การพัฒนาผลการปฏบัิตงิาน และ (4) การประเมินผลการปฏบัิตงิาน กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 

18-23) นำเสนอกระบวนการอย่างง่าย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (2 ) การดำเนินการ (3) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ (4) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562) อธิบายกระบวนการ

ประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนผลการปฏิบัติงาน (2) การดำเนินการผลการปฏิบัติงาน (3)การ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ (4) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน จตุรงค์ นภาธร (2562, น. 202) อธิบายว่า 

กระบวนการประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) กำหนดผลลัพธ์ของหน่วยงานท่ีต้องการบรรลุ (2) กำหนดเป้าหมาย 

พฤติกรรม และการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะช่วยให้หน่วยงานบรรลุผลลัพธ์ (3) การสนับสนุนเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร (4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (5) การระบุสิ่งท่ีบุคลากรต้องปรับปรุง (6) การให้รางวัล

แก่บุคลากรท่ีปฏบัิตงิานได้ตามเป้าหมายและดำเนินการกับบุคลากรท่ีไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย  

ข้อสังเกตจากทัศนะกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน แม้ว่ามีขั้นตอนต่างกัน แต่ทุกทัศนะมีจุดเน้น

ร่วมกันคือกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติเป็นวงจรต่อเนื่องทำนองเดียวกับแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) เพราะ

มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไม่สิ้นสุด และเป็นกระบวนการท่ีมุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 8) และสำหรับบทความนี้สังเคราะห์แนวคิด

ของนักวิชาการแล้วสรุปว่า กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการ

ปฏบัิติงาน (Performance planning) การดำเนินการตามแผนการปฏบัิตงิาน (Performance acting) การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน (Performance appraisal) และการทบทวนผลการปฏบัิตงิาน (Performance review) 

 

การวางแผนการปฏิบัติงาน  

 เป็นการวางแผนสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

องค์การกำหนด เป็นการบ่งชี้สิ่งท่ีองค์การคาดหวังจากบุคลากร ซึ่งผลการวางแผนอาจเหมอืนกันทุกคนหากบุคลากร

มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันหรืออาจแตกต่างกันก็ได้ ในขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน องค์การ หัวหน้างาน และ

บุคลากรต้องร่วมกันออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยเร่ิมวิเคราะห์ 2 ประเด็น (1) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

เป้าหมายตามภารกิจประจำ และเป้าหมายพิเศษ ของหน่วยงานซึ่งได้ถ่ายทอดมาจากเป้าหมายระดับองค์การ  

เพื่อส่งต่อเป้าหมายนั้นลงไปสู่ระดับบุคลากร ให้เป้าหมายส่วนบุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ (2) คำบรรยาย

ลักษณะงาน (Job description : JD) คือ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน 
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จากนั้นนำข้อมูลของท้ัง 2 ประเด็นดังกล่าวไปกำหนดผลการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 2 ส่วน คือ ส่วนผลสัมฤทธ์ิ และ  

ส่วนพฤตกิรรม (กัลยาณี เสนาสุ, 2561, น. 5 ; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 91 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562)  

 ส่วนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิ (Results) คือ ผลงานท่ีบุคลากรต้องทำให้สำเร็จ เร่ิมต้นกำหนดประเด็นต่าง ๆ 

ตามลำดับ คือ (1) ปัจจัยการประเมิน อาทิ การให้บริการลูกค้าสำหรับตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า (2) เกณฑ์การ

ประเมิน อาทิ คุณภาพ เวลา ปริมาณการให้บริการลูกค้า คุณค่าต่อผู้รับบริการ (3) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 

(Key performance indicator : KPI) คือการแปลงปัจจัยและเกณฑ์ไปเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance 

indicator) แล้วเลือกเฉพาะตัวชี้วัดท่ีสำคัญท่ีจะทำให้เป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายหน่วยงานประสบผลสำเร็จ 

และ (4) มาตรฐานการทำงาน (Performance standard) คือ ระดับหรือปริมาณของเกณฑ์การประเมินท่ียอมรับและ

ต้องการให้เกิดผล (หรือคือ เป้าหมายของตัวชี้วัด) ข้อสังเกตของการออกแบบส่วนผลสัมฤทธ์ิแม้ว่าเป้าหมายส่วน

บุคคลต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ แต่ไม่ควรนำตัวชี้วัดระดับองค์การมาใช้เป็นตัวชี้วัดหลั กระดับบุคคล

เนื่องจากเป็นเร่ืองไกลตัวเกินไป แต่ควรให้ความสำคัญกับคำบรรยายลักษณะงาน เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีพัฒนามาจาก

เป้าหมายองค์การและสะทอ้นลักษณะการทำงานของบุคลากรมากที่สุด (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 88) 

 ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรม (Behaviors) คือ พฤติกรรมท่ีทำให้ผลสัมฤทธ์ิบรรลุผล นยิมวัดด้วยแนวคิดสมรรถนะใน

การปฏบัิติงาน (Competency) ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (Knowledge, Skills, Attributes: KSAs) (กัลยาณี 

เสนาสุ, 2561, น. 20 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร , 2562) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  (1) สมรรถนะหลัก (Core 

competency) สำหรับบุคลากรทุกคน (2) สมรรถนะการบริหาร (Managerial competency) สำหรับบุคคลท่ีมีหน้าท่ี

บริหาร และสมรรถนะตามหน้าท่ี (Functional competency) สำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 

2562, น. 79) จากนั้นนำมากำหนดพฤตกิรรมท่ีองค์การคาดหวังให้บุคลากรปฏิบัติและนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์วัดผล

ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งโดยปกติองค์การต่าง ๆ จะกำหนดชุดสมรรถนะสำหรับระดับและประเภทตำแหน่งต่าง ๆ เอาไว้

ล่วงหน้า ข้อสังเกตของผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากสมรรถนะเป็นพฤติกรรมท่ีทำให้ผลสัมฤทธ์ิบรรลุผล ดังนั้น สมรรถนะ

ของบุคลากรแต่ละคนจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับส่วนผลสัมฤทธ์ิและเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น หากเป้าหมาย

หรือกลยุทธ์ขององค์การเปลี่ยนไปสมรรถนะก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย (จตุรงค์ นภาธร , 2562, น. 206) อีกท้ังสมรรถนะ

ของแต่ละคนควรจะแตกต่างกันตามลักษณะการทำงานตามบริบทท่ีแตกต่างกัน   

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบระบบบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

ที่มา: ประยุกต์จาก ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 92 

 

 เมื่อกำหนดผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมแลว้ จากนัน้ไปกำหนดสัดส่วนของการวัด มแีนวทาง 3 ลักษณะ คือ (1) 

เหมือนกันทุกตำแหน่งในองค์การ อาทิ 70:30 เป็นต้น (2) แตกต่างกันตามระดับตำแหน่ง เช่น ระดับปฏิบัติงานมุ่ง

ประเมินพฤติกรรมมากว่าผลสัมฤทธ์ิ เป็นต้น (3) แตกต่างตามหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานหลักมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ ์

(Results) 

วัดผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) 

พฤติกรรม 

(Behaviors) 

วัดพฤติกรรมที่

แสดงออกในการ

ปฏิบัติงาน 

R B P 
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(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2559 อ้างอิงจาก ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 42-43) ต่อมา กำหนดเคร่ืองมือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับใช้วัดผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือการประเมินฯ แบ่งเป็น 2  กลุ่ม 

ได้แก่ (1) วิธีประเมินรายบุคคล อาทิ สเกลให้คะแนน (Graphic rating scale) เลือกรายการ (Checklist) วิธีพรรณนา 

(Essay method) วธีิประเมินเหตุการณ์สำคัญ (Critical incident method) มาตรวัดประมาณค่าพฤตกิรรม (Behaviorally 

Anchored Rating Scales : BARS) เป็นต้น (2) วิธีประเมินเปรียบเทียบ อาทิ จัดอันดับ (Ranking) เปรียบเทียบเป็นคู่ 

(Paired comparison) เป็นต้น เคร่ืองมือการประเมินฯ แต่ละประเภทอาจเหมาะสมสำหรับการประเมินผลแต่ละส่วน

แตกต่างกัน อาทิ การจัดอันดับและวิธีประเมินเหตุการณ์สำคัญจะเหมาะสมกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิ แต่มาตรวัด

ประมาณค่าพฤติกรรม (BARS) จะเหมาะสมกับการประเมินพฤติกรรม เป็นต้น (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 122) 

นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดวิธีการประเมิน คือ กำหนดตัวบุคคลผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหลายวิธี อาทิ 

ประเมินตนเอง หัวหน้าประเมิน ผู้ร่วมงานประเมนิ ลูกน้องประเมิน ผู้รับบริการประเมนิ ประเมนิแบบ 360 องศา เป็น

ต้น แต่ละวิธีมีข้อดีข้อจำกัดต่างกันและการกำหนดวิธีการประเมินขึ้นอยู่กับเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ประเมิน นอกจากนี้  

ตอ้งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยท่ีเลอืกมาประเมิน แต่อย่างน้อยต้องมหีัวหน้างานท่ีใกล้ชดิ  

 ท้ังนี้ การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงานท้ังหมดจะต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ ได้แก่ ต้อง

เท่ียงตรง (Validity) ต้องน่าเชื่อถือ (Reliability) ต้องเป็นธรรม (Fair) ต้องเป็นรูปธรรม (Objective) ต้องทำได้จริง 

(Practicality) และ ต้องแยกแยะผลการประเมินท่ีดีกับไม่ดีได้ (Sensitivity) (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 90; จตุรงค์ 

นภาธร, 2562, น. 205-207 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 102) นอกจากนี้ผู้เขียนมีทัศนะว่า หลักการออกแบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดีต้องให้บุคลากรหรือผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการออกแบบ และต้อง เชื่อมโยง

เป้าหมายของหน่วยงานและลักษณะงานของบุคลากรเข้าไว้ด้วยกัน 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงเป้าหมาย ลักษณะงาน และบุคลากร กบัระบบบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน 

 

การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน  

 คือการท่ีผู้บริหาร หัวหน้า และบุคลากรดำเนินการนำแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

รวมท้ังตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าหรือผู้ประเมินเป็นผู้มี

บทบาทสำคัญท่ีสุดทำหนา้ท่ีสนับสนุน กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัตงิานให้บรรลุตามแผนท่ีต้ังไวท้ั้งใน

ส่วนของผลสัมฤทธ์ิและส่วนของพฤติกรรม (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 21) หัวใจสำคัญในขั้นตอนนี้ คือ การให้

ข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Performance feedback) ตลอดรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสิ้นสุดรอบ

การประเมิน กล่าวคือ ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับสม่ำเสมอ ไม่ใช่กระทำเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน จตุรงค์ นภาธร 

(2562, น. 237) เสนอว่า ผู้ประเมินควรกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด

สรรถนะ 

เป้าหมายหน่วยงาน 

ลักษณะงาน บุคลากรมสี่วนร่วม 
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สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไข

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ลักษณา ศิริวรรณ, 2560 , น. 26) และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขั้นตอนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลท่ีหัวหน้าให้กับบุคลากรต้องเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์

หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาให้บุคลากรสร้างผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว ้ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

(2562, น. 191-192) เสนอว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้การให้ข้อมูลย้อนกลับเกิดประสิทธิผลมีหลายปัจจัย อาทิ การเตรียม

ข้อมูลท่ีด ีเฉพาะเจาะจง มุ่งเนน้ท่ีตัวงานไม่ใช่ตัวบุคคล มหีลักฐาน เป็นต้น  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

เป็นขั้นตอนท่ีผู้มหีนา้ที่ประเมนิทำการวัดผลการปฏิบัติงานท้ังส่วนผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรม ตามวิธีการและ

เครื่องมือท่ีกำหนดไว้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถูกประเมินเพื่อนำไปตคีุณค่า การประเมินผลฯ แบ่งเป็น 2 

ประเภท (1) การประเมินผลท่ีได้จากการปฏิบัติงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดหลัก (KPI) ท่ีได้

กำหนดไว้ต้นรอบการประเมินไปเทียบกับมาตรฐานการทำงาน ผลประเมินจำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ ผลการ

ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน (ลักษณา  

ศิริวรรณ, 2560, น. 28) (2) ตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้ถูก

ประเมิน ว่าเป็นไปตามท่ีองค์การคาดหวังไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งสมรรถนะท่ีแสดงออกมาจะส่งผลต่อความสำเร็จตาม

ตัวช้ีวัดผลการปฏบัิตงิานหลัก ดังนั้น ทั้งสองส่วนจึงมคีวามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

นอกจากกิจกรรมการประเมินผลการปฏบัิติงานท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอนนีแ้ลว้ ผู้ประเมนิจะตอ้งนำผลการประเมิน

นั้นไปวิเคราะห์ แนวคิดหนึ่งท่ีช่วยวิเคราะห์ผลการประเมิน คือ กระจายเปอร์เซ็นต์ (Forced distribution) คือ การ

แบ่งกลุ่มบุคลากรตามคะแนนการประเมิน ตัวอย่างเช่น แบ่ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคะแนนสูง (High performers) กลุ่ม

คะแนนน้อย (Low performers) และกลุ่มคะแนนกลาง ๆ (Average performers) เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน ต่อสัญญาจ้าง เป็นต้น (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 101)  

  
ภาพที่ 3 แนวคิดการแบ่งผลการประเมินแบบกระจายเปอร์เซ็นต์ 

ที่มา: ปรับจาก Pat_HRM, 2016 

  

 การทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 

เป็นขั้นตอนหลังสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ผู้ประเมินจะทบทวนสิ่งท่ีบุคลากรได้ปฏบัิติในรอบ

การประเมินท่ีผ่านมา วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีต่อไปในอนาคต 

จากนั้นหัวหน้าจะประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากร (Appraisal meeting) เพื่อให้ข้อมูลแก่บุคลากรโดยแจ้งผลการ

ประเมินให้บุคลากรทราบขอ้มูลอดีต อธิบายจุดเด่น จุดอ่อน ข้อด ีปัญหาและแนวทางพัฒนาผลการปฏิบัตงิานสำหรับ

กราฟทรงระฆังคว่ำ 

 

() 

คะแนนต่ำ คะแนนกลางๆ คะแนนสงู 
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บุคลากรเป็นรายบุคคล รวมท้ังปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการประเมินฯ ความต้องการในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

และตั้งเป้าหมายในการทำงานปีต่อไป ผลของการทบทวนอาจออกเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual 

development plan : IDP) ซึ่งจะอิงตามสรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้ใน

ขั้นตอนทบทวนผลการปฏิบัตงิาน ผู้ประเมินจะแจ้งให้บุคลากรทราบถึงการนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในงาน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีสำคัญได้แก่ การบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาบุคลากร  

ข้อสังเกตของขั้นตอนนี้มีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน (ขั้นตอนท่ี 1) แต่จะเพิ่มเติม

การสร้างความเข้าใจและข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กัลยาณี เสนาสุ , 2561, น. 23) หลังจากนั้น

กระบวนการจะวนกลับไปสู่ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมเป็นวงจรเป็นระบบสำหรับการบริหารผลการปฏบัิตงิานสำหรับรอบปีถัดไป 

ตามคำอธิบายกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานหมดข้างต้น พบว่า มีขั้นตอนมีค่อนข้างยุ่งยาก องค์การ

ท่ีนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในระยะแรกอาจประสบปัญหาอุปสรรคจำนวนมาก ดังนั้น การดำเนินงานจึง

ไม่ควรเร่งรีบจัดทำให้สมบูรณ์แบบตามแนวคิดท่ีกล่าวมา แต่ควรดำเนนิงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อปรับท้ังตัวระบบ

การประเมินผลการปฏบัิตงิานและทัศนคติของบุคลากรให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน ์

แม้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะเป็นระบบท่ีช่วยสร้างปัจจัยนำเข้าท่ีเป็นประโยชน์แก่ระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน การบริหารคนเก่ง การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ แต่ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความ

เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) และระบบการพัฒนาบุคลากร (Human resource 

development) ซึ่งผลการประเมนิพฤติกรรมจะเป็นปัจจัยนำเข้าสู่ระบบการพัฒนาบุคลากร ส่วนข้อมูลการประเมนิผล

สัมฤทธ์ิจะนำไปประกอบการตัดสนิใจจ่ายค่าตอบแทน  

 

 

 

พฤตกิรรม ผลสัมฤทธ์ิ 

 

 

ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงระบบบริหารผลการปฏบัิตงิานกับการจา่ยค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากร 

ที่มา: ประยุกต์จาก กัลยาณี เสนาสุ, 2561, น. 9 

 

การจ่ายคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

องค์การสามารถนำข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไปออกแบบการจ่ายค่าตอบแทน 

โดยเฉพาะการปรับเงินเดือนประจำปสีามารถนำหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิาน (Performance based 

pay) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใน

ลักษณะอ่ืน ๆ ได้อีกดว้ย อาท ิโบนัส เงินพิเศษ เป็นต้น ทัง้นี้ บุคลากรจะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวนหรือปริมาณ

เท่าใดจะขึ้นอยู่กับผลการปฏบัิตงิานของแต่ละคนอย่างเดียวหรือขึน้อยู่กับผลการปฏบัิตงิานหน่วยงานในภาพรวมก็ได้ 

 

 

การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

เป้าหมายขององค์การ 

การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน 
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การพัฒนาบุคลากรตามผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสะท้อนให้องค์การเห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล อาทิ การ

ฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น องค์การสามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากนำข้อมูลผลการปฏิบัตงิานและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มาประกอบการออกแบบการพัฒนาบุคลากร ส่งผล

ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า จนนำไปสู่การสร้างผลสำเร็จตาม

เป้าหมายของหน่วยงานและองค์การอีกดว้ย 

 

ปัญหาการบรหิารผลการปฏบิัตงิานและแนวทางแก้ไข 

 เมื่อศึกษาปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ Varma et al. (2017, p. 287) ลักษณา  

ศิริวรรณ (2560, น. 41-42) กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 56-59) ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2562, น. 101) ธัชพงศ์  

เศรษฐบุตร (2562, น. 191-192) และ จตุรงค์ นภาธร (2562 , น. 115) สามารถสังเคราะห์ตัวอย่างปัญหาการบริหาร

ผลการปฏบัิตงิานพร้อมขอ้เสนอแนวทางแก้ไขจำนวน 3 ด้าน คือ ดา้นระบบ ด้านผู้ประเมิน และด้านบุคลากร  

ปัญหาด้านระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิาน  

ปัญหาด้านระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน อาทิ องค์การไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานท้ังระบบแต่กลับเร่งรัดดำเนินการเฉพาะขั้นตอนประเมินผลฯ ช่วงปลายรอบการประเมิน องค์การนำผล

ประเมินไปใช้ประโยชน์เร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนมากกว่านำไปพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ผู้เขียนมีทัศนะว่า 

องค์การควรต้องชี้แจงทำความเข้าใจและฝึกอบรมให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีบังคับบัญชาเข้าใจมีความรู้

เกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏบัิตงิานและชี้ให้เห็นความสำคัญของการบริหารผลฯ ต่อการสร้างประโยชน์แก่องค์การ

และตัวบุคลากรแต่ละคน รวมท้ังองค์การต้องวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองเชิง

การพัฒนาผลการปฏิบัติงานและไม่ไปเพิ่มภาระแก่ผู้ดำเนินการจนสร้างความเบ่ือหน่าย แต่ต้องวางระบบให้

สอดแทรกเป็นงานประจำที่ผู้บังคับบัญชาตอ้งมีภาระรับผิดชอบ 

ปัญหาด้านตัวผู้ประเมิน  

ปัญหาด้านตัวผู้ประเมนิโดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา อาทิ ผู้ประเมินไม่ใส่ใจการบริหารผลการปฏิบัติงาน

อย่างจรงิจัง ผู้ประเมินสนใจแต่เอกสารการประเมินมากกว่าการพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน ผู้ประเมนิมีอคตสิ่วนตัวแล้ว

ให้คะแนนต่ำกับกลุ่มท่ีตนไม่พอใจหรือให้คะแนนสูงกว่าท่ีควรจะเป็นแก่ผู้ท่ีตนเองชื่นชอบ ผู้ประเมินให้คะแนนการ

ประเมินกลาง ๆ หรือให้คะแนนเฉลี่ยแก่ทุกคนใกล้เคียงกันทำให้ไม่สามารถแยกผู้มีผลงานดีกับไม่ดี ผู้ประเมินมี

มาตรฐานต่างกันโดยเฉพาะการประเมินในเกณฑ์วัดนามธรรม ผู้ประเมินสนใจประเมินเฉพาะสิ่งท่ีตนสนใจแลว้ละเลย

เกณฑ์การประเมินอื่นท่ีสำคัญ ผู้ประเมินประเมินเฉพาะสิ่งท่ีเพิ่งเกิดขึ้น ผู้ประเมินมุ่งประเมินตัวคนแทน การ

ประเมินผลงานของบุคคล ผู้ประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีไม่เกิดประโยชน์จึงไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาผลการ

ปฏบัิตงิาน ผู้ประเมินไม่สนใจขั้นตอนให้ข้อมูลยอ้นกลับ เป็นตน้ แนวทางแก้ไขคล้ายกับปัญหาด้านระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงานคือต้องให้ผู้บังคับบัญชาเรียนรู้และเข้าใจระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับ

ผู้บริหารองค์การต้องคอยกำกับตดิตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ปัญหาด้านบุคลากร 

ปัญหาด้านบุคลากรหรือผู้ถูกประเมิน อาทิ บุคลากรไม่ทราบหลักการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรขาดความรู้ทักษะการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและพยายามกำหนดเป้าหมายแบบง่าย ๆ เพื่อให้การ

ปฏบัิตงิานบรรลุผล บุคลากรมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเพยีงฝ่ายเดียวทำให้การบริหารผลการปฏบัิตงิานไม่เกิดผล
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สำเร็จตามจุดมุ่งหมายในเชงิการพัฒนา บุคลากรไม่ยอมรับระบบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน ส่งผลให้ไม่ยอมรับผล

การประเมินและแสดงท่าทีต่อต้าน เป็นต้น ผู้เขียนมทัีศนะว่า องค์การต้องชี้แจงหรือกำหนดให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม

หนึ่งท่ีอธิบายหลักการ ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทุกระดับ 

ตลอดจนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการบริหารผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดรอบการประเมินเพื่อให้การ

บริหารผลการปฏบัิตงิานเป็นภาระหนา้ที่ถือเป็นงานประจำที่ทุกคนตอ้งปฏบัิติ 

 ตามปัญหาการบริหารผลการปฏบัิตงิานและข้อเสนอแนวทางแก้ไขข้างตน้มจีุดร่วมแก้ไขปัญหา คือ องค์การ

ต้องสื่อสารให้บุคลากรท้ังหมดทราบเป้าหมาย หลักการ และกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน อย่างเปิดเผย 

จุดมุ่งหมายให้เกิดการยอมรับในการนำระบบบริหารผลการปฏบัิตงิาน ต้องชี้ให้เห็นว่าระบบดังกล่าวมคีวามสำคัญต่อ

การสร้างประโยชน์แก่องค์การและตัวบุคลากร เพื่อให้พัฒนาผลการปฏบัิตงิานในอนาคตให้ดขีึน้อย่างยั่งยืน 

 

การนำผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ 

 บทความนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2 ลักษณะ คือ (1) แง่วิชาการ สามารถเป็นแหล่งความรู้เบื้องต้น

สำหรับผู้ศึกษาวิชาการว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถเป็นต้นตอเพื่อนำไปต่อยอด

การศึกษาค้นคว้าในประเด็นเร่ืองการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

และ (2) แง่การปฏิบัติงาน บทความช่วยให้องค์การมองเห็นหลักการและระบบบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างง่าย ๆ 

สามารถนำแนวทางไปพัฒนาการบริหารผลการปฏบัิตงิานในองค์การท่ีเหมาะสมสำหรับองค์การของตนเองได้ต่อไป 

 

บทสรปุ  

 การบริหารผลการปฏิบัติงานมพีัฒนาการมาจากแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดั้งเดิม เป็น

กระบวนการประเมิน จูงใจ และพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์การ จุดมุ่งหมายเด่นคือเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนอกเหนือจากการนำผลการ

ปฏิบัติงานไปประกอบการตัดสินใจทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญ ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทน และการ

พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏบัิตงิานถอืว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัตงิานเท่านัน้ แต่ถือ

เป็นส่วนสำคัญท่ีสุดของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการ

ปฏิบัตงิาน  การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 

ปัญหาของการบริหารผลการปฏิบัติงานคือปัญหาท่ีเกิดจากตัวคน ดังนั้น องค์การต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้

บุคลากรท้ังหมดทราบถึงหลักการ กระบวนการ ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีมีต่อ

องค์การ หน่วยงาน และตัวบุคลากร 
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การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก  

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH FOR COMMUNITY BASE WASTE MANAGEMENT IN 

THE AREA OF LAM PHAYON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION,  

TAK FA DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE 
 

สิทธิพร เขาอุ่น1*  และ กฤษณะ ดาราเรือง1 

 

บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของวิจัย 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ

ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วน

ร่วม (Participatory Action Research: PAR) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกต

แบบมีส่วนร่วม และการประชุมกลุ่มย่อย กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 80 คน คือ 

ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.และแกนนำชุมชน นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

และการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลการวิจัย 1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชน ประกอบด้วย (1) การ

แปลงนโยบายการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการโดยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” ระดับหมู่บ้าน/ตำบล, (2) สร้างภาวะผู้นำกลุ่มแกนนำชุมชนในการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชาวบ้านด้วย

ลงมือปฏิบัติจริง ทำงานจิตอาสา และเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านในชุมชน, (3) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

การชีป้ระโยชน์ของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ และ (4) สรา้งภาคีเครอืข่าย บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” 

ในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 2) ด้านการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ

ชุมชน ประกอบด้วย (1) ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแกนนำและภาคีเครือข่ายการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ, (2) 

การวางแผนในการทำโครงการ กิจกรรมการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ, (3) การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย 

“บวร” ลงมือทำด้วยความสมัครใจมา, และ (4) การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ อบต.ลำพยนต์ กำนัน 

ผู้ใหญ่บา้น และ รพ.สต.ลำพยนต์ 

 

คำสำคัญ: การวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม  การบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก 
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ABSTRACT 

The objectives of the research were; 1) to examine the developmental approaches for managing 

community waste at Lam Phayon Subdistrict Administration Organization, Tak Fa District, Nakhon Sawan 

Province, and 2) to create cooperation for managing community waste at Lam Phayon Subdistrict Administration 

Organization, Tak Fa District Nakhon Sawan Province. Participatory Action Research (PAR) technique were 

employed collected through semi-structured interview. Participatory observation and Focus Group Discussion. 

With 80 key informants using specific selection methods, namely Administrator of Subdistrict Administration 

Organization, monks, Subdistrict Headman, Village Headman, Subdistrict Health Promotion Hospital, School 

director and community leaders. A Qualitative method in-depth interview, participation observation and focus 

group discussion, content analysis and SWOT Analysis data. It was found from the study that: 1) Approaches for 

managing community waste development aspect consisting of 4 crucial components, namely; (1) communication 

in the policy implementation of waste management and established committees structure “Clean Province” at 

village / sub-district level, (2) to established community leadership in being a role model by take action, 

volunteering and advisor, (3) create public participation by pointing out the benefits of proper waste 

management, and (4) creating a community waste management network called "BOWON" (Home Temple 

School). 2) The approach for public participation development of community waste management are; (1) group 

discussion for waste management with community leaders and community network, 2) planning the 

project/activities for waste management, 3) to empowerment the network “ BOWON”  to activities, and 4) 

promotion and support from Lamphayon Subdistrict Administrative Organization, Subdistrict headman, Village 

headman and Subdistrict Health Promotion Hospital. 

 

Keywords: Participatory Action Research / Community Base Waste Management 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยประสบปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากสาเหตุการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รัฐบาลจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี

การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 โดย

มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และมีการมอบนโยบายการ

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้กับจังหวัด ลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ศูนย์รวม และการกำจัดโดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแบบผสมผสาน รวมถึงสร้างวินัยของประชาชน โดยมอบหมายให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด และ มีการกำหนดให้เร่ือง

การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจากรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

จังหวัด นครสวรรค์ คร้ังท่ี 1/ 2562 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณขยะเกิดเฉลี่ย 511.26 ตัน/วัน (ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, 2562) และจากรายงานสภาพปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนยังคง

พบปัญหา ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการขยะท่ีขาดประสิทธิภาพ การขาดแผนและแนวปฏบัิตใิน

การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม และ
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คุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์: กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการลดปริมาณขยะและ

กำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ การดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดขยะ

ชุมชนฐานราก จึงเป็นการวิเคราะห์และค้นหาแนวทางท่ีนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้ง ยังสามารถต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการ

ศกึษาวจิัยไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะในชุมชนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอ

ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  

2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 

อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม  

สุภางค์ จันทวานชิ (2531) กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research: 

PAR) หมายถึง วิธีการท่ีให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

อย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การดำเนินการ การวิเคราะห์

ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแกปั้ญหาหรอืส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งเป็นการวิจัยท่ีนำแนวคิด 2 ประการมาผสมผสาน

กัน คือ การปฏิบัติการ (Action) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมท่ีโครงการวิจัยจะต้องดำเนินการ และคำว่า การมีส่วนร่วม  

(Participation) อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือ

สถานการณ์อันใดอันหนึ่ง แล้วร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนนิการจนกระท่ังสิน้สุดการวจิัย ขณะที่ นิตยา 

เงินประเสริฐศรี (2544) กล่าวว่า การวจิัยเชิงปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่

การพัฒนา (Journey of Development) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีเป็นอยู่ไปสู่สิ่งท่ีสามารถเป็นไปได้ ทั้งในระดับ

ปัจเจกชนและระดับสังคม โดยหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอยู่ท่ีกระบวนการวิจัย ซึ่งใช้แนวทางความร่วมมื อ 

(Collaborative Approach) ระหว่างนักวิจัยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท้ังนี้กระบวนการวิจัยจะต้องเป็น

ประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระ และส่งเสริมคุณค่าของชีวิต เช่นเดียวกับทัศนะของ ศรัณรัตน์ ศิลปักษา และ  ผ่อง

พรรณ มุริกานนท์ (2562) ทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบ

การจัดการขยะมูลฝอย ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาในเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

ร่วมกัน ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา ร่วมกันกำหนดนโยบายหมู่บ้านปลอดขยะ  ร่วมกันจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ

จากวัสดุเหลือใช้ และโครงการจัดการขยะอันตราย ส่งผลให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง  มีการ

ดำเนินงานธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง รายได้จากการขายขยะนำมาจัดสวัสดิการแก่คนในชุมชน ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น หมู่บ้านเป็นแหล่งศึกษาดูงานการจัดการขยะ ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก เทศบาลฯ ได้รับการรับรอง

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (EHA) ด้านการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  
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แนวคิดทฤษฎีการมสี่วนร่วมของประชาชน 

Goodman (1998) อธิบาย การมสี่วนร่วม ว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของสมาชกิในชุมชนท่ีจะ

เข้ามสี่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น ถ้าหากได้รับการพัฒนา จึงเป็นหน้าที่ของผู้นำท่ีจะสร้างเสริมความสามารถและ

ความมั่นใจแก่สมาชิกในชุมชน ให้เกิดความมั่นใจ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มีความหลากหลาย 

เพื่อท่ีจะดำเนินการร่วมกันในการทำประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน ด้าน Rappaport (1984) อธิบาย ไว้ใน Empowerment 

Theory ว่า การมสี่วนร่วม เป็นพฤตกิรรมหนึ่งของการเสริมพลังอำนาจ เช่นเดียวกันกับแรงจูงใจท่ีจะออกแรงควบคุม 

(motivations to exert control) และความรู้สึกในศักยภาพการควบคุม (feelings of efficacy and control) เป็นการเพิ่ม

ขีดความสามารถขององค์การและภาวะผู้นำท่ีจะใช้โอกาสร่วมกันในการพัฒนาความรู้และทักษะ  การขยายตัวของ

องค์การ การมอีิทธิพลต่อชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน โดยท่ีก่อนนั้น 

Cohen & Uphoff (1977,1980) นยิามว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะทำ และวิธีการท่ีจะทำร่วมกับองค์การ 

หรือกิจกรรมในความพยายามท่ีจะพัฒนาเพื่อประโยชน์ของแผนงาน ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษาและ

ประเมนิผลแผนงานดังกล่าว โดยท่ี วชิรวชิญ์ วรชิษณุพงศ์ (2561) แสดงทัศนะว่า กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ 

และร่วมประเมินผล ยึดหลักการพึ่งตนเองโดยมุ่งใช้ทรัพยากรท่ีมีแต่ละชุมชนเป็นต้นทุนสำหรับกิจกรรมการจัดการ

ขยะ เช่น การตั้งกลุ่มคัดแยกประเภทขยะ ธนาคารขยะ ชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ โดยเทศบาลควรมี

การส่งเสริมขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนปลอดขยะ ซึ่งจะทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ สร้างชุมชน

เข้มแข็งและเป็นการพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยนื 

แนวนโยบายของรัฐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการขยะ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

(พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามนโยบายรัฐบาลท่ีกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีกรอบ

แนวคิดหลัก คือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ การนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ตาม

หลักการ 3Rs การกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการจัดการ

ขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ นำไปใช้จัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายของจังหวัดในภาพรวม โดยท่ีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ได้กำหนดให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ

หนา้ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองรวม 23 เร่ือง โดยรวมถึง

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏกิูลและนำ้เสียด้วย และ 

มาตรา 17 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี อำนาจหน้าท่ีในการจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมการ

กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม และการ จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ดังนั้น แผนแม่บทการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

และมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ทำการศึกษาระเบียบกฎหมาย แนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ การประชุมสัมมนา ท่ี

เกี่ยวข้องกับการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชนฐานราก  
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทำการศึกษากลุ่มประชากรจำนวน  4,561 คน ใน 10 หมู่บ้าน 

1,503 ครัวเรือน ทำการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างด้วยวธีิการเจาะจง (Purposive Sample Random) 

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ทำการวิจัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์  

4. ขอบเขตดา้นเวลา ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยอาศัยหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมี

ประเด็นการวิจัยประกอบด้วย การทบทวนแนวคิดว่าด้วย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

บริหารจัดขยะชุมชนฐานราก การพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลัก

วิชาการ พร้อมกับการพัฒนาทีมนักวิจัย แล้วนำไปศึกษาการบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีเป้าหมาย หลังจากนั้ น จึง

สังเคราะห์ สรุปผลการวจิัย ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์การบริหารจัดการขยะ (SWOT Analysis, Critical Success Factor Analysis) ชมุชนในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลลำ
พยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค ์

ลงพื้นที่ศกึษากระบวนการพัฒนาการบริหารจัดขยะชมุชนฐานรากของชุมชน 
(สนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์/สังเกตแบบมีส่วนรว่ม) 

สรุป ประเมินผล ข้อเสนอแนะการดำเนนิงานวิจยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจัดขยะชมุชนฐานราก 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวจิัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการบริหารจัดขยะชมุชนฐานราก  

พัฒนาเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์)  
เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูล การบริหาร
จัดการขยะอย่างถกูหลกัวิชาการ 

ประชุมสนทนากลุม่เพือ่กำหนดนยิาม 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยอีนามัยและ

สิ่งแวดลอ้ม” 

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มกนนำชมุชน ทำความเข้าใจโครงการวิจยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมสี่วนรว่มในการพฒันาการบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก 
 

รวบรวมสภาพทั่วไปของชุมชน 
ประกอบด้วย 
• ลักษณะพืน้ที่ตั้งชุมชน 
• ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
• จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร และโครงสร้าง อายุ 

อาชีพ การนับถือศาสนา และระดับการศึกษาของประชากรใน
ชุมชน 

• ลักษณะการประกอบอาชีพ หรือแหล่งรายได้ของคนส่วนใหญ่ 
และรายได้เฉลี่ยของประชากร (หากมีข้อมูล) 

• ประเภทของทรัพยากรธรรมชาตทิี่สำคัญของชุมชน 
• วิธีการจัดการขยะมูลฝอยและกาบริหารจัดการ 
• ปราชญ์ชาวบ้านที่ประชาชนในชุมชนนับถือศรัทธา 
• ประเดน็ปัญหาด้านขยะมูลฝอยที่ชุมชนห่วงใยว่าอาจจะเป็น

ปัญหาต่อสุขภาพคนในชมุชน 
 

รวบรวมข้อมูล “การบริหารจัดขยะชุมชนฐานราก” ในชุมชน
เบื้องต้น 

ประกอบด้วย 
• สภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของชุมชน 
• กระบวนการ วิธีการ หรอืขัน้ตอนในการบรหิารจัดการขยะ 
•  หน่วยงานหรอืบุคคลหลัก ๆ ที่สนับสนุน หรือมีสว่นร่วม

ดำเนนิการ 
• วิธีการในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
• ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรม  
• ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ 
• แนวความคิดในการพฒันาตอ่ยอด 
• ความยั่งยืนของการดำเนินกิจกรรม 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจั ยค ร้ังนี้  เป็ นการวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ วน ร่วม  (Participatory Action Research: PAR) 

กระบวนการวิจัยเร่ิมจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนด

ประเด็นการวจิัย และการสร้างเคร่ืองมือแนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview 

guide) ท่ีใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 80 คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการสะท้อนแนวคิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผน การสังเกตผลจากการปฏิบัติและวางแผนซ้ำ (PDCA)  

แล้วนำผลการปรับปรุงแก้ไขโดยการประชุมกลุ่มย่อย กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล อสม.และแกนนำชุมชน นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis และ Critical Success Factor Analysis) เกิดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ

ร่วมกัน 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

1. การศึกษาบริบท และแนวปฏบัิตกิารบริหารจัดการขยะของชุมชน ระดับตำบล ด้วยกระบวนการสร้างการ

มสี่วนร่วม เพื่อคน้หาปัญหาและความต้องการของชุมชนร่วมกันระหว่างสมาชกิเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

2. จัดประชุมช้ีแจงและสรา้งความเขา้ใจการดำเนนิโครงการ 

3. จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปประเด็นปัญหาการบริหารจัดการขยะของชุมชน ระดับตำบล 

สู่การวางแผนปฏบัิตกิารวจิัย และแผนปฏบัิตกิารการบริหารจัดการขยะของชุมชน 

4. ดำเนนิการวิจัยตามแผนปฏบัิตกิารการบริหารจัดการขยะของชุมชนแบบมสี่วนร่วม 

5. ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้กระบวนการ การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสนทนากลุ่ม 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี การสังเกต การซักถาม และบันทึกข้อมูล ภายใต้การมีส่วนร่วมใน

การศึกษาวิจัยของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เพื่อสะท้อนกลับความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงาน สู่การ

พิจารณาหาทางปรับปรุง หรือแก้ไขกระบวนการดำเนินงานท่ีเกิดข้อผิดพลาด แล้วนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสม และสามารถดำเนินงานต่อไปได้บรรลุเป้าหมาย รวมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อได้ผลของการวิจัยตาม

เป้าหมาย 

6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปประเด็นปัญหาการบริหารจัดการขยะของชุมชนระดับตำบล สู่การวางแผน

ปฏบัิตกิารวจิัย การร่วมกำหนดเป้าหมาย และแผนปฏบัิตกิารการบริหารจัดการขยะของชุมชน 

7. สรุปผลการวจิัย และถ่ายทอดองค์ความรูก้ลับสู่ชุมชน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาบริบทชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย สัญชาติไทย 

นับถือศาสนาพุทธ อพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวฟาง อ้อย ถั่ว

เขียว และทานตะวัน ชุมชนท้ัง 10 หมู่บ้าน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยชุมชนบ้านพุนาคหมู่ท่ี 5 จะรวมตัวกันสวดมนต์

เย็นท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกกลุ่มวัย มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะฝีมือในการจักสานเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า กระบุง ตะแกรง ตะข้องใส่ปลา แห 

สามารถส่งขายเป็นอาชพีเสริมในครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลอืเจือจุน และรักใคร่สามัคคีกันอย่างเหนยีวแน่น 
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สำหรับการวิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อการบริหารจัดการขยะ  (SWOT Analysis, Critical Success Factor 

Analysis) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

Strength (S) จุดแข็ง 

1. ประชาชนมกีารคัดแยกขยะในครัวเรือน และให้ความสำคัญการจัดการขยะ  

2. ประชาชนในตำบลลำพยนต์มคีวามสามัคคี และพรอ้มให้ความร่วมมือ 

3. มเีครอืข่ายความร่วมมือของชุมนในการจัดการขยะ 

4. มกีิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด ในงานประเพณ ีและวันสำคัญต่าง ๆ  

5. โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัล “โรงเรียนสะอาด”  

Opportunity (O) โอกาส 

1. นโยบายรัฐบาลกำหนดให้ขยะเป็นวาระแห่งชาต ิและมีงบประมาณสนับสนุน 

2. มหีน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลอืส่งเสริม ให้ความรู้ และพัฒนาการบริหารจัดการขยะ 

3. เป็นชุมชนเกษตร จึงมขียะจากพชืไร่เป็นส่วนใหญ่ สามารถจัดการขยะได้โดยง่าย 

4. แรงจูงใจจากการจัดการขยะแบบ 3R สามารถสร้างรายได้ ในครัวเรือน 

5. มผีู้รับซื้อขยะท่ีเข้ามารับซื้อขยะอย่างต่อเนื่อง 

6. ความตอ้งการปุ๋ยอนิทรีย์เพื่อการลดใช้ปุ๋ยเคมีจากภาคการเกษตร 

Weakness (W) จุดอ่อน 

1. ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความตระหนักการจัดการขยะอย่างถูกตอ้งตามหลัก

วชิาการ โดยเฉพาะขยะอันตราย 

2. ขาดบุคลากรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ 

3. มกีารจัดการขยะในระดับครัวเรือนแต่ยังขาดการรวมกลุ่มในการจัดการขยะที่มปีระสิทธิภาพ 

4. ข้อจำกัดของงบประมาณในการพัฒนาการดำเนนิการบริหารจัดการขยะ 

Threats (T) อุปสรรค 

1. มขียะซึ่งเกิดจากผู้เดินทางที่เป็นต้นเหตุของขยะริมทาง 

2. แนวโนม้การขยายตัวของชุมชนสู่การเป็นเมอืงอาจส่งผลต่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

ผลจากการวเิคราะห์การบริหารจัดการขยะชุมชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตาก

ฟา้ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวจิัย ดังนี ้ 

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ประกอบด้วย 1) การ

แปลงนโยบายการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการโดยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” ระดับหมู่บ้าน/ตำบล, 2) สร้างภาวะผู้นำกลุ่มแกนนำชุมชนในการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชาวบ้านด้วย

ลงมือปฏิบัติจริง ทำงานจิตอาสา และเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านในชุมชน, 3) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

การชี้ประโยชน์ของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ และ 4) สร้างภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” 

ในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 

2. ด้านการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำ

พยนต์ ได้กำเนนิการ ดังนี้ 1) ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแกนนำและภาคีเครอืข่ายการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ, 

2) การวางแผนในการทำโครงการ กิจกรรมการจัดการขยะอย่างถูกหลักวชิาการ, 3) การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย 
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“บวร” ลงมือทำด้วยความสมัครใจมา, และ 4) การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง อบต.ลำพยนต์ กำนัน 

ผู้ใหญ่บา้น และ รพ.สต.ลำพยนต์ 

  

อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ซึ่ง 

ประกอบด้วย การแปลงนโยบายการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ, สร้างภาวะผู้นำกลุ่มแกนนำชุมชนในการ

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชาวบ้านด้วยลงมือปฏิบัติจริง, สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการชี้ประโยชน์ของการ

บริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ และ สร้างภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ในการบริหารจัดการขยะ

อย่างถูกหลักวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธัชพล ทีดี (2018) และ สิทธิศักดิ์ บุญลอย และ พึงรัก ริยะขัน 

(2560); Colon, M., Fawcett. B., (2006) และ ทิวา ประสุวรรณ, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพและ คณะ (2559) ท่ีมุ่งเน้น

การสร้างภาวะผู้นำกลุ่มแกนนำชุมชนในการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชาวบ้านด้วยลงมือปฏิบัติจริง ทำงานจิตอาสา และ

เป็นพ่ีเลีย้งให้กับชาวบ้านในชุมชน ให้ความสำคัญกับการดำเนนิงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างย่ังยืนมากกว่า

การฟื้นฟูรักษาในภายหลัง โดยรัฐบาลหรือท้องถิ่น ต้องกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการเมืองสะอาดไวใ้นวสิัยทัศน์ 

ท่ีผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนมสี่วนร่วม มีการแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิงาน ซึ่งประกอบด้วยภาคี

เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน มีการศึกษาดูงาน การกำกับติดตาม และ ประเมินผล โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานเอกชน 

และหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาขยะในพื้นท่ี เข้ามีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายในการคิดสร้างสรรค์โครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลัก

วชิาการ 

สำหรับด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการชี้ประโยชน์ของการบริหารจัดการขยะอย่างถูก

หลักวิชาการ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มแกนนำชุมชนควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม

แผนงาน หรือโครงการท่ีมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย ท้ังร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผล ยึด

หลักการพึ่งตนเองโดยมุ่งใช้ทรัพยากรท่ีมีแต่ละชุมชนเป็นต้นทุน สำหรับกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การตั้งกลุ่มคัด

แยกประเภทขยะ ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพโดยเทศบาลควรมีการส่งเสริมขยายผลให้

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนปลอดขยะ ซึ่งจะทำให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ สร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นการ

พัฒนาท่ีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาของ วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (2561), ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และ ศุ

ภวรรณ ภิรมย์ทอง (2558), และ P. Banerjee et al. (2019) และ 4) สร้างภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ใน

การบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวชิาการ นั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อิสรภาพ มาเรือน (2558) กระบวนการ

สร้างความร่วมมือทางสังคมระหว่างชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง  เผ่าเมี่ยน เผ่าลัวะ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ การ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ผ่านกระบวนการสร้างความ

ร่วมมือทางสังคมระหว่างชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าลัวะ จะให้ความเคารพเชื่อถือผู้นำท้ังท่ีเป็นทางการ เช่น 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ตำบลป่ากลาง และผู้นำตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ 

ผู้นำพิธีกรรมประจำเผ่า อดีตผู้กำนัน และอดีตผู้ใหญ่บ้าน และการศึกษาของ Le Thu Hoaa and Ngo Thanh Maib. 

(2016) กรณีชุมชน Sai Son ในเขต Quoc Oai กรุงฮานอย ซึ่งภาครัฐประสบปัญหาอย่างมากในการบริหารจัดการขยะ 

ได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาในประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเงิน และการจัดการ พบแนวทางการจัดการ

ขยะโดยชุมชนเป็นฐานจะมคีวามยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครอืข่าย ในการร่วม
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คิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และ การควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบการจัดการขยะ โดยคาดหวังว่า

แนวทางดังกล่าวจะเป็นต้นแบบการจัดการขยะที่มปีระสิทธิภาพ ที่จะก่อประโยชน์แก่ท้ังชุมชน และสังคม  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์

ประกอบด้วย การแปลงนโยบายการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการสู่การปฏิบัติ การเป็นแบบอย่าง ท่ีดีแก่

ชาวบ้านด้วยลงมือปฏิบัติจริงของผู้นำชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการชี้ประโยชน์ของการบริหาร

จัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ และ การสร้างภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ในการบริหารจัดการขยะ

อย่างถูกหลักวิชาการ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรกำหนดแนว

โยบายการบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก ดังนี้ 

1. ควรกำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการศึกษาวิจัย เพื่อ

ค้นหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละบริบทพื้นท่ีชุมชน  

2. ควรกำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์อย่าง

จรงิจัง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะในภาพรวม  

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

 ด้านการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 

พบว่า ชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแกนนำและภาคีเครือข่าย เพื่อการวางแผนในการทำโครงการ กิจกรรม 

การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย “บวร” ลงมือทำด้วยความสมัครใจ และ การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ท้ัง อบต.ลำพยนต์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.ลำพยนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนำหลักการสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะชุมชนสู่การปฏบัิต ิดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ควรนำรูปแบบการฝึกอบรม การดำเนินโครงการ หรือ

การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R คือ การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนำขยะมาใช้ ให้

เหมาะสมกับลักษณะพื้นท่ีชุมชน ทัง้นี้เพื่อให้ชุมชนมอีสิระในการดำเนินงาน 

2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำภาคีเครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผ่านเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม 

3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำภาคีเครือข่าย จะต้องสร้างผู้นำชุมชนคนรุ่นใหม่ ทดแทน

กลุ่มแกนนำรุ่นปัจจุบันท่ีส่วนมากจะเกษียณอายุ ท้ังนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ กิจกรรม หรืองานการบริหาร

จัดการขยะในชุม เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมกีารวจิัยการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก ในกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีบริบททางสังคม วฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดการวจิัยให้กว้างขวางยิ่งขึน้ 
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2. ควรนำรูปแบบการวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมสี่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก ไปวจิัยการ

บริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการในโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยม ในการ

บริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการในครอบครัวและชุมชน 
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การพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 

โก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENVIRONMENTAL HEALTH TOWARD ECO-VILLAGE OF 

KONG THANU SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, KONG THANU 

SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT, LOP BURI PROVINCE 

 
สิทธิพร เขาอุ่น1* กฤษณะ ดาราเรือง2 และ ฐิราวัลย์ เส็งพานชิ3 

 

บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชน

น่าอยู่ และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการ

สัมภาษณ์เชงิลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ และการประชุมกลุ่มย่อย กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ท่ีใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 70 คน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น  พระสงฆ์ 

ครูผู้บริหาร รพ.สต. ผู้นำชุมชน ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในชุมชน นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) ผลการศึกษา พบว่า 1) จุดเร่ิมตน้ของนวัตกรรม “ชุมชน Zero Waste” มาจาก (1) การท้ิงขยะตาม

ข้างทางและในแหล่งน้ำสาธารณะทำให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่สวยงาม และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลาย, (2) ตั้ง

คณะกรรมการจัดการขยะและอาสาสมัครชุมชนจัดตั้ง  “ธนาคารขยะ” แบบประชารัฐ, (3) นำจุดเด่นด้าน

ศลิปวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาภูมปัิญญาชาวบ้านในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้มในชุมชน, (4) จัดหา

ผู้รับซื้อและตั้งราคาท่ีเหมาะสมในการรับซื้อขยะชุมชน, (5) การบริหารจัดการขยะแบบ 3R โดยการใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้

ใหม่ ไม่ใช้โฟม ใช้วัตถุจากธรรมชาติ, (6) การใช้พวงหรีดจากพัดจักสานของกลุ่มจักสานในหมู่บ้าน เพื่อลดขยะ  และ

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และ (7) ผู้นำชุมชนลงมือทำเป็นแบบอย่างท่ีดี นำเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม ด้วย

การคุยกันแบบตรงไปตรงมา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ 2) ด้านปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ ได้แก่ (1) ผู้นำ

ชุมชนท่ีเข้มแข็ง กำหนดนโยบายท่ีชัดเจน ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง, (2) บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน, (3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ความสามัคคี การมี

น้ำใจของคนในชุมชน การดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง, (4) การมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคีเครือข่ายชุมชน เช่น 

วัด โรงเรียน อสม. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มแข็ง 

และ 5) การนำมาตรการทางสังคมมาใช้ในการว่ากล่าวตักเตือน และการแจ้งเหตุ กรณีพบประชาชนท้ิงขยะในทาง

สาธารณะหรอืการกระทำท่ีส่งผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดลอ้ม  

 

คำสำคัญ: นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม  เมืองน่าอยู่  การพัฒนา 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการพฒันาองคก์าร คณะบรหิารและการจดัการ 

 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
2 อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were; 1) to study the development of innovation for health and 

environmental that is Eco-village, and 2) to analyze the success factors to development of innovation for health 

and environmental of Eco- village, the Khong Thanu Subdistrict Administration Organization, Kong Thanu 

Subdistrict, Mueang district, Lop Buri Province. Is a qualitative research data were employed by semi-structured 

interviews, and non - participant observation and group discussion with 70 persons of the key informants by 

purposive method. The group of population were local government organizations, monks, teachers, tambol health 

promoting, community leaders, and local wisdom and the people in the community. The data were analyzed by 

content analysis. The results showed that 1) the starting point of the innovation “Zero Waste Community” comes 

from (1) waste in public area and water sources causing unattractive scenery. And is a breeding place of aedes 

aegypti, (2) establishing a waste management committee and community volunteers to establish a “waste 

bank” in a civil state, (3) use the strengths of arts and culture of the community to develop local wisdom in 

health management environment in the community, (4) procure buyers and set appropriate prices for the 

purchase of community waste, (5) 3R waste management by reduce, reuse, re-cycle ,no foam, using materials 

from nature, (6) applies the wreaths from wickerwork to reduce waste and generate income and (7) community 

leaders act as good role models, engagement techniques by talking frankly and solve problems together. 2) The 

factors of keys  success were; (1) strong community leaders establish a clear policy act as role models, (2) 

integrate local wisdom to innovation for health and environmental that is Eco- village, (3) public participation, 

unity, generosity of people in the community serious operations and continuously, (4) participation of community 

network such as temples, schools, volunteers, folk arts and cultural groups for supporting and participating in 

various projects / activities and 5) the introduction of social measures in warning. And notification in the event 

that the public discovers litter in the public way or acts that affect health and environmental. 

 

Keywords: Innovation for health and environment / Eco-city / Development 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การแก้ปัญหาและการสร้างเมืองน่าอยู่ (Eco - city) ได้ถูกนำมาใช้การพัฒนาประเทศไทย ตั้งแต่การจัดทำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (2535 -2539) ที่ได้นำข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก (WHO) ใน

การริเร่ิมและสนับสนุนให้นานาประเทศนำแนวคิด Primary Health Care ท่ีมุ่งสร้างคุณค่าและความคาดหวังในระบบ

สุขภาพบนหลักพื้นฐาน 4 ประการ คือ หลักความครอบคลุมบริการ หลักประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการ หลัก

นโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะ และ หลักภาวะการนำ ซึ่งต่อมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้

ร่วมดำเนินโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยนื ในปี 2547 และได้เร่ิมทำการประเมินผลดำเนนิการต้ังแต่ พ.ศ.

2552 เป็นต้นมา พร้อมกับการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเกณฑ์ชี้วัด

เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์สูงสุด คือ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(สิทธิพร เขาอุ่น, 2561) ขณะท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ภายใต้กรอบ
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดวัตถุประสงค์ 1) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม, 2) สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มปีระสิทธิภาพ, 3)บริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น และ 4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและ

การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อาทิ ความสะอาด การจัดการมูลฝอยชุมชน 

สภาพแวดล้อมท่ีปนเปื้อนสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อม อาหาร น้ำดื่ม และมลพิษอากาศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ง

สัมพันธ์กับการขยายตัวของเมืองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชนยังมีข้อจำกัด ประชาชนโดยรวมยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างขยะ หรือ

จัดการขยะตน้ทางที่ถูกหลักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงยังคงตอ้งแบกรับภาระจัดการมูลฝอยท่ีมี

แนวโน้มปริมาณสูงขึ้น การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย

ชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนโบสถ์โก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง 

จังหวัดลพบุรี 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนโบสถ์โก่งธนู ตำบล

โก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี ท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่ 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Crossan & Apaydin (2010) นิยาม นวัตกรรม หมายถึง การผลิต หรือ การนำไปใช้ การดูดซับและการใช้

ประโยชน์จากความแปลกใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มในด้านเศรษฐกิจและสังคม นิยามดังกล่าวนี้ จะความครอบคลุมถึงการ

พัฒนาวิธีการใหม่ ที่เป็นท้ังกระบวนการสร้างใหม่ การขยายผลิตภัณฑ์ การบริการ การตลาดและการจัดตัง้ระบบการ

จัดการใหม่ ขณะท่ี Mckeown (2008) นิยามนวัตกรรมองค์การ หมายถึง องค์การท่ีมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

ทางด้านกระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างและเป็นประโยชน์ขึ้นมา ด้าน OECD (2005) ให้

ความหมายกระบวนการนวัตกรรมองค์การ หมายถงึ การประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

และการดำเนินงาน รวมไปถึงวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค  สำหรับนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(Innovation for Health and Environment) หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรือ กระบวนการ หรือ บริการท่ีริเร่ิมและพัฒนาขึ้น

โดยชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม หรือ หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีเกิดจากการท่ีชุมชนรวมตัว

กันกำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังสามารถสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีดีสำหรับชุมชน โดยเป้าหมายสำคัญของการเกิดนวัตกรรมคือ เป็นสิ่งท่ีเอื้อให้เกิดการมีสุขภาพดีของ

ประชาชน ท้ังทางตรง และทางอ้อม โดยอาจมลีักษณะเป็นเทคโนโลยี กระบวนการ การบริหารจัดการท่ีมาจากชุมชน 

อย่างมีบูรณาการ โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุม The United Conference on the Human Environment 
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(สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์) เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของมนุษย์ ท่ีมีต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

ต่อมาในการประชุม  Brundtland Commission ในปี 2547 ในรายงาน Our Common Future รายละเอียดวิกฤติ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในประเด็น “การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองความจำเป็นของคนในยุคปัจจุบัน โดยไม่ลดขีดความสามารถในการ

ตอบสนองความจำเป็นของคนในยุคต่อไป”หรือ “Development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” ซึ่ ง  Daly (1991) นั ก เศ รษฐศาสต ร์

นเิวศวทิยา ได้เสนอเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนไว ้3 ประการ คือ 1) อัตราการใชท้รัพยากรหมุนเวยีนไม่เกินอัตราการ

ทดแทน, 2) อัตราการใช้ทรัพยากรท่ีไม่หมุนเวียนไม่เกินอัตราของการพัฒนาทรัพยากรหมุนเวียนทดแทน, 3) อัตรา

ของการปล่อยมลพิษไม่เกินขีดความสามารถการรองรับของสภาพแวดล้อม นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่ออนามัยสิ่งแวดลอ้มเพื่อสังคมโลก 

แนวคิดเมอืงน่าอยู่ (Eco-city) 

แนวคิดเมืองน่าอยู่ หมายถึง ความสำเร็จหนึ่งในการปรับสมดุลความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีใช้งาน และหมายถึง ขั้นตอนของการพัฒนา 

การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นไปตามความต้องการของผู้คน ขณะที่หลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมท่ี

ยอมรับไม่ได้ ซึ่ง White & Whitney, (2002) อธิบายเมืองน่าอยู่ว่า หมายถึงเมืองท่ีมนุษย์สามารถตัง้ถิ่นฐานเพื่อการอยู่

อาศัยท่ีท่ีได้มาตรฐานอย่างมั่นคงถาวร โดยไม่ต้องพึ่งพาวัฏจักร หรือระบบนิเวศ ส่วน Jabareen (2006) กล่าวว่าใน

ปัจจุบันได้มีการนิยามความหมายของเมืองน่าอยู่ไวอ้ย่างมากมาย เพื่อให้ครอบคลุมในมติิต่างๆของเมืองน่าอยู่ โดยท่ี

กรอบแนวคิดของเมืองน่าอยู่นั้น ไม่ได้หมายถึงเอกลักษ์เฉพาะเมอืงเท่านั้น แต่มีความหมายครอบคลุมมากกว่ากรอบ

แนวคิด (umbrella concept) มากนัก ขณะท่ี Wittig (2007) นิยามว่า เมอืงท่ีมกีารผสมผสานระหว่างความตอ้งการของ

ระบบนิเวศ กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ Munier (2007) เมืองน่าอยู่ หมายถึง ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนหนึ่งใน

ชุดของหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และร่วมกันท่ีจะดำเนินการเพื่อความสำเร็จต่อไปในวันข้างหน้า โดยหลักการของ

เมืองน่าอยู่ ประชาชนจะต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการศึกษา สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย และการขนส่ง ท่ีสามารถหาได้ (ค่า

ครองชีพต่ำ) ซึ่งสอดคล้องกับ Joss (2009) ท่ีกล่าวว่า เมืองน่าอยู่นั้น เป็นการผนวกแนวคิดทฤษฎีกับแนวปฏิบัติ มา

ดำเนินการสร้างเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่ ที่ได้รับการวางแผนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการวางผังเมืองแบบบูรณา

การ จัดระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการใช้ยานพาหนะท่ีพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล (Fossil) และการออกแบบ

การเกษตรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการใชท้รัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งเสริมความยั่งยนืของระบบ

นิเวศในเมือง การออกแบบเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา

ระบบนเิวศและสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมจากการขยายตัวของเมืองท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของเงื่อนไขสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์  โดยนักวิชาการจากจีน Zhou, N., L. Price, et al. (2011) กล่าวว่า เมือง

น่าอยู่ หมายถึง ความมั่นใจในความสามารถของการจัดหาสวัสดิการท่ียั่งยืนสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนหนึ่ง ด้วย

ศักยภาพในการบำรุงรักษา และถนอมไว้ซึ่งระบบนิเวศบริการ (ecosystem services) และ Wong & Yuen  (2011) 

กล่าวว่า การสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นการนำความหลากหลาย ทั้งหลักการ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้าง

พื้นท่ีในเมืองให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น โดยท่ีต้องสลัดความวิตกกังวลกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการวางแผนเมืองน่าอยู่แบบตะวันตก  ทางด้าน Wu (2014) อธิบายสั้นๆ ว่า เป็น

กระบวนการปรับตัวของการอำนวยความสะดวก กับการบำรุงรักษาวงจรท่ีแท้จริงระหว่างระบบนิเวศบริการ 

(ecosystem services) และความอยู่ดีกนิดขีองมนุษย์เข้าดว้ยกัน 
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การมสี่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) หมายถึง การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าไปร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์

ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง อรทัย ก๊กผล (2552) ได้อธิบายองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 

ดังนี้ 1) เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตสำนกึในตนเองและถือเป็นภาระหนา้ท่ีของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชน

ท่ีตนเองอยู,่ 2) ร่วมคดิดว้ยกันว่าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร และจะจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

เป้าหมายอย่างไร และควรท่ีจะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง, 3) ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือ

โครงการอะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากนอ้ยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็น

ผู้ดูแลรักษา, 4) ร่วมดำเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เต็มกำลังความรู้ความสามารถของ

ตนเอง, 5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีทำงานร่วมกัน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึง

ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย, 6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมท่ีจะได้รับผลประโยชน์

ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จำเป็นท่ีจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย ความพอใจในสภาพของ

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นก็ได้ ท้ังนี้ ในการทำงานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคำนึงถึง

เงื่อนไขหรือหลักการท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ (1) การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเข้าร่วม 

เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหา/ตัดสินใจในเร่ืองนั้น ๆ, (2) กระบวนการมีส่วน

ร่วมน้ันต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเข้ามามสี่วนร่วม, (3) การ

มีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ข้อ

สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการบังคับ หรือขู่เข็ญจากผู้ท่ีเหนือกว่า กล่าวโดยสรุป กระบวนการการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท่ีภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ควร

เร่ิมจากการให้ประชาชนในพื้นท่ีเสนอปัญหาท่ีต้องการให้ได้รับการแก้ไข อันเนื่องมาจากอำนาจโดยแท้จริงเป็นของ

ประชาชน และประชาชนจะเป็นผู้เสนอความต้องการเพื่อให้ภาครัฐตอบสนองความต้องการ และเป็นการแก้ไขปัญหา

เพื่อให้ประชาชาชนในพื้นท่ี เป็นการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการพัฒนา

รากฐานของระบบรากหญ้าที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนไปสู่ระดับภูมภิาค ระดับประเทศต่อไป 

 

ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ทำการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็น

นวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการแก้ไขปัญหา การรักษาสภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยนื  

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทำการศึกษากลุ่มประชากรจำนวน  4,868 คน ใน 14 หมู่บ้าน 

1,709 ครัวเรือน ทำการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างด้วยวธีิการเจาะจง (Purposive Sample Random) 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ทำการวจิัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี  

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2561 รวม 270 วัน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดประเด็นการวจิัยและ

การสร้างเคร่ืองมือแนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview guide) การสังเกต

อย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมกลุ่มย่อย กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ท้ัง 14 

หมู่บ้าน โดยใช้วธีิการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.และ

แกนนำชุมชน นำข้อมูลมาทำการวเิคราะห์เชงิเนื้อหา (Content Analysis)  

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

1. การศึกษาบริบท และแนวปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วน

ร่วม เพื่อคน้หาปัญหาและความต้องการของชุมชนร่วมกันระหว่างสมาชกิเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

2. ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้กระบวนการ การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสนทนากลุ่ม 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี การสังเกต การซักถาม และบันทึกข้อมูล ภายใต้การมีส่วนร่วมใน

การศึกษาวิจัยของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เพื่อสะท้อนกลับความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงาน สู่การ

พิจารณาหาทางปรับปรุง หรือแก้ไขกระบวนการดำเนินงานท่ีเกิดข้อผิดพลาด แล้วนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสม และสามารถดำเนินงานต่อไปได้บรรลุเป้าหมาย รวมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อได้ผลของการวิจัยตาม

เป้าหมาย 

3. วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปประเด็นปัญหาการนำนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่ 

สู่การวางแผนปฏบัิตกิารเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

4. สรุปผลการวจิัย และถ่ายทอดองค์ความรูก้ลับสู่ชุมชน 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศกึษาการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนโบสถ์โก่งธนู 

ตำบลโก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี 

จุดเร่ิมต้นของการเกิดนวัตกรรม“ชุมชน Zero Waste” มาจาก 1) การท้ิงขยะตามข้างทางและในแหล่งน้ำ

สาธารณะทำให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่สวยงาม และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลาย,  2)จัดตั้งคณะกรรมการจัดการขยะ

และอาสาสมัครชุมชน ผ่านเวทีประชาคมตำบลหาแนวทางการกำจัดขยะโดยจัดทำ “ธนาคารขยะ” ประชารัฐ, 3) นำ

จุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ดนตรีไทย โขน กลุ่มจักสาน มาผนวกกับกิจกรรม โครงการ การ

พัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน, 4) จัดหาผู้รับซื้อและตั้งราคาท่ีเหมาะสมในการ

รับซื้อขยะ กระจายรายรายหมุนเวียนในชุมชน, 5) การบริหารจัดการขยะแบบ 3R โดยการใช้นอ้ย ใชซ้้ำ ใช้ใหม่ ไม่ใช้

โฟม ใช้วัตถุจากธรรมชาติ เช่น ใบตองแทนเพื่อลดปริมาณขยะย่อยสลายยาก, 6) วัดส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พวงหรีด

จากพัดจักสานของกลุ่มจักสานในหมู่บ้าน เพื่อลดขยะ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และ 7) ผู้นำชุมชนลงมือทำ

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการขยะแก่ชาวบ้าน รวมถึงมีเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยการคุยกันแบบ

ตรงไปตรงมา เมื่อพบปัญหาจะนำเข้าท่ีประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร็ว 

การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมอนามัย

สิ่งแวดลอ้มชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยนืขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี 



 

                                                                

99 

 

ด้านปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ ได้แก่ 1) ผู้นำชุมชนท่ีเข้มแข็ง กำหนดนโยบายท่ีชัดเจน ปฏิบัติตัว

เป็นแบบอย่าง, 2) มรดกทางสังคม หรือทุนทางสังคม คือมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม และการรวมกลุ่มดำเนิน

กิจกรรมต่างๆ, 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนเข้มแข็งมีความสามัคคี และการมีน้ำใจกันของคนในชุมชน ทุก

คนร่วมกันทำไม่เกิดการแปลกแยกจึงเป็นกำลังใจในการทำต่อไปเร่ือยๆ เกิดเป็นการดำเนินงานอย่างจริงจัง และ

ต่อเนื่องในระยะยาวจนเป็นนิสัยของคนในชุมชน, 4) ภาคีเครือข่ายชุมชน ได้แก่ศูนย์อนามัยอำนวยความสะดวกและ

สนับสนุนด้านวชิาการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัด โรงเรียน อสม. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ท่ีให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มแข็ง, 5) การนำมาตรการทางสังคมช่วยทำให้ชุมชนมี

พฤตกิรรมท่ีดขีึน้ โดยมกีารว่ากล่าว ตักเตือน กดดัน และแจ้งเหตุ กรณพีบประชาชนท้ิงขยะในทางสาธารณะ โดยผ่าน

ผู้นำชุมชนต้องรับผิดชอบ และ 6) แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้น ไม่เน้นการทำเพื่อรางวัล 

แต่ทำเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน ทำด้วยใจ และทำให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ท่ีเห็นอย่างชัดเจนและ

สามารถจับต้องได้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคน จึงนำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนโบสถ์โก่ง

ธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งของระบบ

อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์สร้างชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน (Active Communities) ตัวช้ีวัด ตำบลมชีุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้มชุมชนตามเกณฑ์การ

พัฒนา อย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน โดยครอบคลุมทุกตำบล และมีนวัตกรรมหรือตน้แบบชุมชนในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมชุมชนคลอบคลุมทุกตำบล ในปี 2564 (7,255 ตำบล) กลยุทธ์เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนและ

ภาคีเครอืข่ายในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน

อนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานและตามท่ีกฎหมายกำหนด (สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม, 2559) โดยชุมชนโบสถ์

โก่งธนู ประสบปัญหาการท้ิงขยะตามข้างทางและในแหล่งนำ้สาธารณะ แก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการกำจัด

ขยะการโดยจัดทำ  “ธนาคารขยะ ”ประชารัฐ , เชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ชาวบ้านในการบริหารจัดการขยะแบบ 3R โดยการใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ ไม่ใช้โฟม ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  โดยมีวัด 

และผู้นำชุมชนส่งเสริมสนับสนุนและทำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน สอดคล้องกับการศกึษาของกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว, จิ

ระพงค์ เรืองกุน และสายใจ ชุนประเสริฐ (2016) คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนบำเพ็ญสะท้อนได้จาก

ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน ความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน การมีวสิัยทัศน์ของชุมชน และความรักและ

หวงแหนชุมชน โดยมีปัจจัยท่ีนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนพูนบำเพ็ญได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงสังคมแบบเครือญาติ 

ลักษณะการเรียนรู้เพื่อชีวิตของคนในชุมชน เครือข่ายของชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และลักษณะเศรษฐกิจแบบ

พึ่งตนเองของชุมชน ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุมชนพูนบำเพ็ญไปสู่ชุมชนยั่งยืน ได้แก่ สานต่อการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตร 

ปลูกจิตสำนึกผู้เข้ามาใหม่ การสรรสร้างกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการประชาสัมพันธ์ชุมชน

เชงิรุก และมุ่งเฟน้หากลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ สร้างเครอืข่ายสานต่อภารกิจ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู 

ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนท่ีเข้มแข็ง, มีแนวนโยบายท่ีชัดเจน, ปฏิบัติตัวเป็น

แบบอย่างท่ีดแีก่ชุมชน และบูรณาการทุนทางสังคมกับการดำเนนิกิจกรรมการจัดการขยะแบบ 3 R, มุงเนน้การมสี่วน

ร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายชุมชน, นำมาตรการทางสังคมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนชุมชนให้เกิด

ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ท่ีเห็นอย่างชัดเจนและสามารถจับต้องได้ 
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นำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยนื สอดคล้องกับการศกึษาของ ชุลีรัตน์ เจริญพร (2560), ธัชพล ทีดี (2018) และ

ชูเชิด ปวนปีนตา (2555) ประกอบด้วย 1) การกำหนดนโยบายแผนงานโครงการเมืองน่าอยู่โดยการสร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ท่ีประกอบด้วยภาคีเครือข่ายของเทศบาล องค์กร

หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยรวมทุกคน, 

2) การตัดสินใจดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ให้ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน เพื่อ

เป็นหลักประกันว่า การวางแผน และการดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน, 3) การมี

ส่วนร่วมของชุมชน มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน และการพัฒนาท่ียั่งยนื การพัฒนาชุมชนน่าอยู่เป็นกระบวนการท่ี

ประชาชนต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างภาวะแวดล้อมในด้านต่ าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการ

ดำรงชีวิต และเอื้อต่อการท่ีจะทำให้เกิดสุขภาพดีได้, 4) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีการทดลองนำแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีจะทำให้เกิดการ

พัฒนาไปในแนวทางท่ีดีขึ้น รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนท่ีเป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์  และ 5) ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชุมชน ที่นำวัฒนธรรมประเพณีเป็นจุดประสานและสร้างความสัมพันธ์ของคนชุมชน 

ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเร่ิมเข้ามาร่วมกิจกรรมเชิงสังคมมากขึ้น สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์

อันดีงามของชาติ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จาการวิจัยพบว่า ปัจจัยความสำเร็จของของการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ของชุมชนองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโก่งธนู ประกอบด้วย ภาวะผู้นำชุมชนท่ีนำแนวนโยบายของรัฐมาสู่การปฏบัิตแิละทำเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้าน 

นำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย ตลอดจนการมีจิต

สาธารณะ เสียสละ ทำงานด้วยใจ จึงควรกำหนดแนวนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

1. รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรกำหนดทิศทางการส่งเสริมอนามัย

สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน พร้อมกับบูรณาการงานวิจัย และ

แนวคิดนวัตกรรมชุมชนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้มีความสอดคล้ อง

แตกต่างไปในแต่ละพื้นท่ีชุมชน 

2. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรกำหนดให้งานการพัฒนานวัตกรรม

อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีแผนการสร้างองค์ความรู้และแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

การปฏบัิตงิานส่งเสริมนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดลอ้มชุมชน อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

จาการวิจัยพบว่า จุดเร่ิมต้นของการเกิดนวัตกรรม “ชุมชน Zero Waste” มาจากการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ลงมือทำ
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เป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการขยะแก่ชาวบ้าน ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จึงควรดำเนนิการ ดังต่อไปนี้ 

1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลกรให้มคีวามรู้และทักษะการปฏิบัตงิานใน

พื้นท่ี ท้ังการอบรม ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการความรู้ระหว่างพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

นวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเชงิรุกเพ่ิมมากขึน้ (proactive) 

เพื่อการเข้าถึงชุมชนและภาคีเครอืข่ายย่ิงขึ้น โดยไม่ทำงานลักษณะตัง้รับอยู่ท่ีสำนักงานเพยีงถ่ายเดียว 

3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การทำงานในลักษณะของความร่วมมือประสานงานกัน (collaborate) เท่าเทียมกัน ได้ทุกฝ่าย ชนะทุกฝ่าย มีเป้าหมาย

เดียวกันคอืการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ควรร่วมกันกับชุมชนพื้นท่ีจัดทำฐานข้อมูลชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง

และทันสมัย เพื่อเป็นใชเ้ป็นขอ้มูลสำคัญในการวางแผน หรือการดำเนนิงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล จึงอาจมีจุดอ่อนและข้อบกพร่องท่ีควร

นำไปแก้ไข ให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป คือ 

1. แนวคิดในการศึกษาด้านนวัตกรรมยังเป็นแนวคิดในภาพกว้าง ยังไม่มีแนวคิดนวัตกรรมอนามัย

สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่เป็นการเฉพาะ ซึ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงในข้อค้นพบว่าเป็นหรือไม่เป็น

นวัตกรรม ดังนัน้ จึงควรศกึษาแนวคิดและระบุตัวช้ีวัดนวัตกรรมให้ชัดเจน 

2. ควรศึกษาบทเรียนหรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็น

ชุมชนน่าอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน หรือสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมอนามัย

สิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะสำหรับคนทำงานในศตวรรษที่ 21  

DEVELOPING A MEASUREMENT MODEL OF THE 21ST CENTURY SKILLS 

 

เจนจีรา สามพันพวง1 และ นันทา สู้รักษา2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน 

และ 2) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดลการวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ คนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานในองค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ  

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 524 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ

คนทำงาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) ระหว่างคะแนน 

รายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ในการหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธี

หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient alpha) และการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยัน (Confirmatory factor analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่  

(1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (2) การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (3) การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน 

(4) ความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (6) การริเริ่มและชี้นำ

ตนเอง และ (7) การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งแบบประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สำหรับคนทำงาน มีจำนวนตัวชี้วัดท้ังสิ้น 48 ตัวชี้วัด และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.91 และในแต่ละองค์ประกอบ 

มีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในเกณฑ์ดี (r = 0.76, 0.75, 0.73, 0.73, 0.69, 0.68 และ 0.73 ตามลำดับ) 2) โมเดลองค์ประกอบ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (
2χ =1003.237, df = 937,  

p = 0.065 , 
2χ /df = 1.071, RMSEA = 0.015 , NFI = 0.955 , NNFI = 0.991 , CFI = 0.993 , RMR = 0.039 ,  

SRMR = 0.039, GFI = 0.913, AGFI = 0.902) ซึ่งค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงทั้ง 7 องค์ประกอบ ระหว่าง 

0.83–0.99 และค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ท้ัง 48 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.67 ซึ่งมีนัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 ทุกค่า  

 

คำสำคัญ:  การประเมิน  ทักษะในศตวรรษท่ี 21  โมเดลการวัด 

 

 

 

 

 

 
1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองคก์าร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research were:  1) to create and develop a assessment of 21st century skills for 

worker and 2) to validate a measurement model of the 21st century skills for worker. The participants were 524 

workers in Bangkok (Private employee, Government Enterprises employee, Freelancer) The research instrument 

was the measurement scale on 21st century skill for worker. The statistics used in the research were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation, item-total correlation, reliability, 

coefficient alpha and confirmatory factor analysis. 

The Research found that 1) The 21st century skill for worker composed five components with has 48 

item including (1) Creativity and Innovation (2) Critical Thinking and Problem Solving (3) Communication and 

Collaboration (4) ICT Literacy (5) Flexibility and Adaptability (6) Initiative and Self-Direction (7) Productivity and 

Accountability. The research’s overall confidence level is 0.91. The reliability of Cronbach alpha coefficient 

showed values from 0.68 to 0.76. 2) The developed model had a goodness-of-fit with the empirical data.  

(
2χ =1003.237, df = 937, p = 0.065, 

2χ /df = 1.071, RMSEA = 0.015, NFI = 0.955, NNFI = 0.991, CFI = 

0.993, RMR = 0.039, SRMR = 0.039, GFI = 0.913, AGFI = 0.902)  

 

Keywords: Assessment / The 21st century skills / Measurement Model 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

การเปลี่ยนแปลงของโลกจากศตวรรษท่ี 20 สู่ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ ความท้าทายของการเรียนรู้ในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงถูกกล่าวถึงอย่างมากในส่วนของภาคการศึกษา  

ท่ีมองถึงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถึง เพื่อสร้างการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาสำหรับการใชช้ีวิตในศตวรรษท่ี 21 ในปี 2009 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีการเรียกร้องให้มี

การเตรียมความพร้อมของพลเมอืงในศตวรรษท่ี 21 ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวโดยกลุ่มท่ีเรียกว่า ภาคีเพื่อทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) โดยมสีมาชกิ ได้แก่ องค์กรวชิาชพีระดับประเทศ บริษัทขนาดใหญ่ 

หน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ ซึ่งได้พัฒนากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง

การสอนและตอบสนองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยกรอบความคิดน้ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชัน้นำ

ทางด้านการศึกษา กลุ่มประชาคมธุรกิจ ครูระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ผู้ปกครองและองค์กรชุมชน ทำให้

สามารถพัฒนาจนเป็นวิสัยทัศน์เพื่อการศึกษาท่ีรอบด้านและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยผลลัพธ์ท่ีสำคัญของกรอบความคิดนี้

ให้ความสำคัญท้ังด้านความรู้ในวิชาแกนและทักษะแห่งศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ท่ีโรงเรียน สถานท่ีทำงาน และ

ชุมชนเห็นคุณค่าและมีความต้องการ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นี้ทำให้นักศึกษารู้จักคิด เกิดการเรียนรู้ การทำงาน  

การแก้ปัญหา การสื่อสาร และความร่วมมอืในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมปีระสิทธิผล (Bellanca and Brandt, 2556: 20)  

  Peter F. Drucker ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเสนอว่า หากองค์กรต้องการประสบความสำเร็จใน

ศตวรรษท่ี 21 ควรจะให้ความสำคัญกับปัจจัยเกี่ยวกับเคล็ดลับการเป็นผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผล การสร้างนวัตกรรมใน

องค์กรและการเพิ่มผลผลิตให้กับคนทำงานท่ีใช้ความรู้ ซึ่งยุคศตวรรษท่ี 20 ในอุตสาหกรรมการทำงาน คือ การเน้น

ผลผลิตให้มีจำนวนมาก สินทรัพย์ท่ีมีค่าขององค์กร คือ เคร่ืองมือการผลิต (Production Equipment) แต่การบริหารงาน

ในยุคศตวรรษท่ี 21 นัน้สิ่งท่ีสำคัญคือ การเพิ่มผลผลิตของงานท่ีต้องใชค้วามรู้ (Knowledge Work) และคนทำงานตอ้ง
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ใชค้วามรู้ (Knowledge Worker) ดังนัน้ สินทรัพย์ท่ีมีค่าขององค์กรทุกประเภทในศตวรรษท่ี 21 คือ คนทำงานที่ใชทั้กษะ

ความรู้และสร้างผลิตผลท่ีมากขึ้นให้กับองค์กร คนทำงานท่ีมีทักษะจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กร (Drucker, 2547: 67) 

จะเห็นได้ว่าการทำงานในองค์กร เมื่อเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าเข้ามาทำงานซ้ำซากแทนคน องค์กรต้องการคนทำงาน

ท่ีมีทักษะท่ีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำแทนได้ จึงเป็นทักษะท่ีมีความต้องการและจำเป็นในโลกยุคใหม่ เช่น ทักษะ  

การทำงานเป็นทีม ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสารท่ีซับซ้อน เป็นต้น (ปกป้อง จันวิทย์

และศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒวิัฒน์, 2556: 5-6) องค์กรต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น คนทำงานก็เช่นกัน  

 ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมของการทำงาน

เปลี่ยนไปรวมถึงการแข่งขันในภาคธุรกิจท่ีเพิ่มมากขึน้ กลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และองค์กรพันธมติรตอ้งการ

กระตุน้ให้เห็นว่า การท่ีจะแข่งขันในเศรษฐกิจโลกได้ในอนาคตตอ้งมกีารเตรียมพร้อมและปลูกฝังทักษะสำคัญที่จำเป็น

ในการทำงานให้กับนักเรียนนักศกึษาท่ีจะก้าวเขา้มาเป็นคนทำงานในอนาคต เห็นได้จากผลการศึกษาของกลุ่มภาคีเพื่อ

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และองค์กรพันธมิตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น The Society for Human Resource 

Management (SHRM) มกีารศึกษาเร่ือง ความพร้อมในการทำงาน (Are they really ready to work?) โดยเป็นการสำรวจ

องค์กรนายจ้างในประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 400 แห่ง เพื่อดูความพร้อมของแรงงานพบว่า ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 

การประยุกต์ใช้ทักษะจะมีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จขององค์กร โดยผลการสำรวจพบว่า ทักษะท่ีความสำคัญกับ

ภาคธุรกิจ คือ (1) ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน/การทำงานอย่างมีจริยธรรม (2) การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน 

(3) การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ  (4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Casner-Lotto and 

Barrington,2006: 9) อีกตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดจากบริษัทระดับโลกอย่าง google ท่ีจะคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับ 

บริษัทโดยให้ความสำคัญกับทักษะในการทำงานมากกว่าวุฒิการศึกษา เพราะมองว่าปริญญาบัตรเป็นเพียงส่ิงท่ีแสดงถึง

ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ของผู้สมัคร แต่ไม่ได้แสดงถึงทักษะหรือความสามารถท่ีแท้จริงของบุคคล ดังนั้น สิ่งท่ี

บริษัทให้ความสนใจจึงเป็นทักษะความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะความเป็นผู้นำ ความรักในสิ่งท่ีทำ และ  

ความอ่อนนอ้มถ่อมตน เพราะความสามารถในการเรียนรู้มีความจำเป็นกับการทำงานในโลกท่ีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ทักษะความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในทุกระดับของการทำงาน เพราะหมายถึงความพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา  

การลงมือแก้ไข สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  

ส่วนความอ่อนนอ้มถ่อมตน คือ สามารถยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้ คำนงึถึงเพื่อนร่วมงาน ประเด็นสุดท้าย คือ 

ความรักในสิ่งท่ีทำ จะทำให้คนนัน้ไม่กลัวท่ีจะล้มเหลวหรือผิดพลาด เพราะเขาจะมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน

ของตนเองอยู่เสมอ (Baer, 2015)  

 จากความสำคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วจิัยเห็นความสำคัญของการวัดและประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สำหรับคนทำงาน จึงได้พัฒนาแบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

การทำงานในปัจจุบัน และตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดลการวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน เพื่อให้

คนทำงานในปัจจุบันสามารถนำไปใช้ในการประเมินตนเอง เพื่อการรับรู้ถึงความสามารถในทักษะด้านต่าง ๆ นำไปสู่

การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ หรือองค์กรท่ีมีความสนใจการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน

สามารถนำแบบประเมินฉบับนี้ไปใชใ้นการประเมินได้ ซึ่งเหมาะกับการประเมินคนทำงานท่ีอยู่ในองค์กร เพื่อให้ได้ทราบ

ผลการประเมิน และนำผลประเมินไปต่อยอดกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ตรงกับความจำเป็นในการฝึกอบรม

ในด้านท่ียังขาดทักษะ รวมถึงอาจจะใชแ้บบประเมนินีร่้วมกับการประเมินแบบอื่นในการการสรรหาบุคลากร ท่ีจะเข้ามา

ทำงานในองค์กรอีกดว้ย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน 

 2. เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดลการวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ความแตกต่างระหว่างแนวคิดในด้านต่าง ๆ ในศตวรรษท่ี 20 และ 21 มีความแตกต่างกัน ซึ่งสังคมและเศรษฐกิจ

ในศตวรรษท่ี 21 จะมีลักษณะของการพึ่งพาความรู้ของคนมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา คนถูกมองเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่า 

และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา จากลักษณะงานเดิมท่ีต่างคนต่างทำจะถูกบูรณาการมากขึน้ คนทำงานจึงจำเป็นต้องใช้

ความรู้และทักษะหลาย ๆ อย่าง เป้าหมายขององค์กรเปลี่ยนจากการมุ่งเนน้ผู้ถือหุ้น (Shareholder) โดยจะขยายไปยัง

ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงประชาชน (Stakeholder) โดยความแตกต่างของแนวคิดและฐานคติในยุค

ศตวรรษท่ี 21 สรุปได้ ดังนี้ (นสิดารก์ เวชยานนท์, 2552: 12-13) 

ตารางที่ 1  แสดงความแตกตา่งของแนวคิดและฐานคติในยุคศตวรรษท่ี 21  

ฐานคตเิกี่ยวกับ ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 21 

คน (People) คนเป็นค่าใชจ้่ายท่ีต้องกำกับและควบคุม คนเป็นสินทรัพย์ท่ีควรค่าแก่การรักษาและ

พัฒนา 

งาน (Work) แบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำงานของ

ตนเอง 

แบบประสานความร่วมมอื อาศัยความรู้

พื้นฐานและดำเนนิการเป็นงานโครงการ 

เทคโนโลย ี

(Technology) 

ถูกออกแบบเพื่อควบคุมการทำงานและ

ลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย์ให้เหลือ

นอ้ยท่ีสุด 

บูรณาการเทคโนโลยเีข้ากับระบบสังคมเพื่อให้

เกิดการทำงานบนฐานความรู้ 

ภาวะผู้นำ 

(Leadership) 

ผู้จัดการอาวุโสและชำนาญการเทคนิค ผู้นำอยู่ในทุกระดับขององค์กร 

เป้าหมายขององค์กร 

(Goals) 

มุ่งเนน้ผลตอบแทนของผู้ถอืหุน้ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มขององค์กร 

ที่มา: นสิดารก์ เวชยานนท์ (2552) 

 

 Partnership for 21st Century (2009) ให้ความหมายของทักษะในศตวรรษท่ี 21 ว่าทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ

นักเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในดา้นการทำงานและการดำเนนิชีวิต  

Hunter (2011) ได้ให้ความหมายของทักษะในศตวรรษท่ี 21 ว่าทักษะสำหรับการทำงานและทักษะท่ีมีความจำเป็น 

แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ ทักษะด้านตัวเลขและคณิตศาสตร์ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา ทักษะส่วนบุคคล ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการข้อมูล เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ  

 กรอบแนวคิดของกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) เป็นเครือข่าย

องค์กรความร่วมมอืเพื่อทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นองค์กรร่วมพัฒนากรอบความคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กรอบความคิดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) วิชาหลักและแนวคิดสำคัญในศตวรรษท่ี 21 (2) ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
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เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 3) ทักษะชวีติและการทำงาน ประกอบด้วย ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 

ความคิดริเร่ิมและการชี้นำตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวัฒนธรรม การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความ

รับผิดชอบในการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ (3) ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 enGauge 21st Century Skills ได้พัฒนากรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม การวิจัยคุณลักษณะท่ีเกิดขึน้ใหม่ 

การทบทวนแนวโน้มของแรงงานในปัจจุบันจากกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม แบ่งกรอบแนวคิดเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้ 

(1) การรู้หนังสือในยุคดิจิตอล เพื่อให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละวัฒนธรรม โดยมีความเข้าใจข้อมูลในทุกรูปแบบ (2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยจีะมผีลกระทบ

มากในชีวติประจำวัน และช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น แต่ต้องใช้ทักษะการคิดในระดับสูงด้วย โดยต้องสามารถใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีซับซ้อนและทำให้เกิดความยั่งยืนได้ (3) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น

สำหรับการประสบความสำเร็จในการทำงาน จากผลกระทบด้านเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นจึงต้องให้ความสำคัญด้านจริยธรรม

เนื่องจากมีผลต่อข้อมูลและการสื่อสาร (4) การสร้างผลิตผลในระดับสูง ความสามารถในการสร้างผลผลิตท่ีมีประสิทธิผล 

โดยทักษะนี้จะแสดงถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวในการทำงาน (The North Central Regional Educational Laboratory 

and the Metiri Group, 2003)  

 โดยมีอีกหลายแนวคิดท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เช่น Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

กลุ่มโครงการการประเมินการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 (The Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

Project) ทักษะและแนวคิดท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของรัฐไอโอวา (Iowa Essential Concepts and Skills – 21st Century 

Skills) เป็นต้น  

 จึงสรุปได้ว่าทักษะในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับบุคคลที่ตอ้งใชใ้น

การทำงานและการดำเนนิชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

ขอบเขตการวิจัย  

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขอบเขตในการวจิัย ดงันี ้

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานในองค์กรเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) จะต้องใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ จำนวน  

524 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่  

1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 3) การสื่อสารและการร่วมมอืทำงาน 

4) ความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 6) การริเร่ิมและชี้นำตนเอง 

และ 7) การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
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กรอบแนวคดิวิจัย 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ คนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานในองค์กรเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบอาชพีอิสระ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานในองค์กรเอกชน รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบอาชีพ

อสิระท่ีทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 524 คน ได้มาโดยใชว้ธีิการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวกของผู้ศึกษา  

2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทองค์กร ประสบการณ์ทำงานในองค์กร และระดับตำแหน่งงาน 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 52 ข้อ 

ดังนี้ 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 7 ข้อ 2) การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 7 ข้อ 3) การสื่อสารและ

การร่วมมือทำงาน 7 ข้อ 4) ความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ข้อ 5) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 

7 ข้อ 6) การริเร่ิมและชี้นำตนเอง 8 ข้อ 7) การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบในการทำงาน 8 ข้อ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมเีกณฑ์การใชค้่าน้ำหนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้   

จรงิท่ีสุด   หมายถงึ   ตรงกับการรับรู้ตนเองและความคิดเห็นมากที่สุด  

จรงิ   หมายถงึ   ตรงกับการรับรู้ตนเองและความคิดเห็นค่อนขา้งมาก  

จรงิบ้างไม่จริงบ้าง  หมายถงึ  ไม่ค่อยตรงกับการรับรู้ตนเองและความคิดเห็น  

ไม่ค่อยจรงิ  หมายถงึ  ไม่ตรงกับการรับรู้ตนเองและความคิดเห็น  

ไม่จรงิเลย  หมายถงึ  ไม่ตรงกับการรับรู้ตนเองและความคิดเห็นมากที่สุด 

3. การสร้างและพัฒนาแบบประเมนิทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผู้วิจัยได้ดำเนนิการสร้างแบบประเมินทักษะในศตวรรษ 21 สำหรับคนทำงาน ตามขัน้ตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การกำหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน  

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สำหรับคนทำงาน 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

การคิดเชงิวเิคราะห์และการแกปั้ญหา 

การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน 

ความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 

การริเร่ิมและชี้นำตนเอง 

การทำงานให้เกิดผลิตผลและมคีวามรับผิดชอบในการทำงาน 
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ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการสร้างแบบประเมิน 

ขั้นตอนท่ี 3 การสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและ

หน่วยงานของรัฐ จำนวน 5 ท่าน เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนทำงานจริงในปัจจุบัน ถึงมุมมองเกี่ยวกับทักษะใน

ศตวรรษ 21 สำหรับคนทำงานโดยใชก้ารคัดเลอืกตัวอย่างแบบไม่องิทฤษฎคีวามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 

ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 องค์กร ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีเป็น

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ โดยผู้วิจัยนำแนวคำถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษาเพื่อ

พิจารณา ตรวจสอบและให้คำแนะนำก่อนไปดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ เพื่อนำมาประกอบการวิจัย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการสร้างความเชื่อถือได้ 

(Credibility) โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัย (Peer Debriefing) จำนวน 2 คน ในการถอดเทปข้อมูล 

จากเคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเท่ียงตรง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษา และพิจารณาข้อมูลท่ีได้มานั้น

อย่างละเอียด ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะทักษะท่ีมีผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ทำให้ได้จำนวน

องค์ประกอบทักษะ จำนวน 7 ด้าน 

ขั้นตอนท่ี 4 กำหนดนยิามเชงิปฏบัิตกิารของทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ขั้นตอนท่ี 5 เขียนขอ้คำถามเพื่อสร้างแบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามนยิามท่ีกำหนด 

ขั้นตอนท่ี 6 ผู้วิจัยนำแบบวัดท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)  

และปรับปรุงข้อคำถามก่อนนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยได้ขอ้คำถามทัง้หมด 70 ข้อ 

ขั้นตอนท่ี 7 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน จากการหาค่าความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์ (IOC) แล้วดำเนนิการปรับปรุงข้อคำถาม จนได้ข้อคำถาม

ของแบบวัดจำนวน 58 ข้อ  

ขั้นตอนท่ี 8 นำไปทดลองใช้กับบุคคลในวัยทำงานท่ีมีลักษณะคล้ายประชากรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินท้ังฉบับ เท่ากับ 0.941 ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงข้อคำถามกับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาจนได้ข้อคำถามของแบบวัดจำนวน 52 ข้อ 

ขั้นตอนท่ี 9 นำไปทดสอบคร้ังท่ี 2 ดำเนินการนำแบบวัดไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 524 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน ค่าอำนาจจำแนกรายข้อจากการใช้สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 – 0.57 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่น

ของแบบประเมนิ โดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมนิท้ังฉบับ เท่ากับ 0.89 

ขั้นตอนท่ี 10 นำเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์อกีครัง้ 

ขั้นตอนท่ี 11 จัดทำคู่มอืของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ฉบับสมบูรณ์ 

 

สรุปผลการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน จำนวน 52 ข้อ  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยนืยัน  

จากการเก็บข้อมูลการวิจัยจากพนักงานในองค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 524 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.64) อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 56.11) มีระดับการศึกษาสูงกว่า
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ปริญญาตรี (ร้อยละ 70.23)  ปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 58.97) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานในองค์กร 

6-10 ป ี(ร้อยละ 40.46) ซึ่งจากการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิัย สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวจิัยได้ ดังนี้ 

1. จากการวเิคราะห์องค์ประกอบของทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน พบว่า ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สำหรับคนทำงาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การคิดเชงิวิเคราะห์

และการแก้ปัญหา 3) การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน 4) ความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ความยดืหยุ่น

และความสามารถในการปรับตัว 6) การริเร่ิมและชี้นำตนเอง และ 7) การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบ

ในการทำงาน ซึ่งแบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน มีจำนวนตัวชี้วัดท้ังสิ้น 48 ตัวชี้วัด  

และค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.91 และในแต่ละองค์ประกอบมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสรุปได้ว่า 

แบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน มคีุณภาพดี 

 

ตารางที่ 2   จำนวนตัวชี้วัดและคา่ความเชื่อมั่นของแบบประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงานโดยรวมและรายด้าน 

องค์ประกอบทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับ

คนทำงาน 

จำนวน

ตัวชี้วัด 

ค่าความเชื่อมั่น ค่าอำนาจจำแนกราย

ข้อ 

1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 6 ตัวชีว้ัด 0.76 0.33-0.59 

2. การคิดเชงิวเิคราะห์และการแก้ปัญหา 6 ตัวชีว้ัด 0.75 0.33-0.59 

3. การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน 6 ตัวชีว้ัด 0.73 0.25-0.48 

4. ความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 ตัวชีว้ัด 0.73 0.27-0.62 

5. ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 7 ตัวชีว้ัด 0.69 0.23-0.51 

6. การริเร่ิมและชี้นำตนเอง 8 ตัวชีว้ัด 0.68 0.27-0.58 

7. การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบในการ

ทำงาน 

8 ตัวชีว้ัด 0.73 0.34-0.55 

รวม 48 ตัวชี้วัด 0.91 0.23-0.62 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ขององค์ประกอบทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 (Second order confirmatory 

factor analysis) พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (
2χ =1003.237, df = 937, p = 0.065, 

2χ /df = 

1.071,  RMSEA = 0.015, NFI = 0.955, NNFI = 0.991, CFI = 0.993, RMR = 0.039, SRMR = 0.039, GFI = 0.913, AGFI 

= 0.902)  

 ค่านำ้หนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงท้ัง 7 องค์ประกอบ ในรูปคะแนนมาตรฐาน มคี่าอยู่ระหว่าง 0.83–0.99 

และค่าความเท่ียงของตัวแปรแฝง (Squared Multiple Correlations: SMC) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.68 – 0.98 ซึ่งมีนัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 ทุกค่า  

 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ท้ัง 48 ตัวแปร ในรูปคะแนนมาตรฐาน มีค่าอยู่ระหว่าง  

0.35 – 0.67 และค่าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได้  (Squared Multiple Correlations: SMC) มีค่ าอยู่ระหว่าง  

0.12 – 0.44 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ทุกค่า 

 จากผลการวิจัยสามารถบ่งชี้ถึงความเหมาะสมดีตามเกณฑ์ทุกค่า องค์ประกอบทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ

คนทำงาน สามารถอธิบายคุณลักษณะการวัดหรือความเชื่อมั่นของตัวช้ีวัดได้ทุกค่า และมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชงิประจักษ์ด ี
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อภปิรายผลการวิจัย  

จากผลการวจิัยในครัง้นี้ สามารถอภปิรายผลได้ดังต่อไปนี ้

แบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีข้อคำถามท้ังหมด 48 ข้อ ซึ่งเป็นการวัด 

7 ทักษะท่ีสำคัญและจำเป็นสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน ได้แก่  1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การคิดเชงิวิเคราะห์

และการแก้ปัญหา 3) การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน 4) ความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ความยดืหยุ่น

และความสามารถในการปรับตัว 6) การริเร่ิมและชี้นำตนเอง และ 7) การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบ

ในการทำงาน แบบประเมินฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.91 โดยสามารถนำไปใชป้ระเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สำหรับคนทำงานได้ 

องค์ประกอบของทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงาน ทั้ง 7 ทักษะ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของกลุ่ม

ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009) ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมท่ี

ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวเิคราะห์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน 

และกรอบแนวคิดของคณะกรรมการเครือข่ายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูป (2554) กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์เป็น

ทักษะท่ีมีความจำเป็นมากขึ้นในปัจจุบัน จากเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความก้าวหน้า และงานจะถูกผลิตโดยเคร่ืองจักร 

ทำให้แรงงานท่ีทำงานประจำ (Routine) เป็นท่ีต้องการนอ้ยลงจึงตอ้งมกีารพัฒนาและส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ 

สำหรับด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ผู้ท่ีสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้ดี สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึง

เหตุการณ์ต่าง ๆ และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จะมีความได้เปรียบมากกว่าผู้ท่ีไม่มีทักษะนี้ เพราะใน

ปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารมากมาย การคิดเชิงระบบให้เป็นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก รวมถึงด้านการสื่อสารและการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่มีความจำเป็นให้ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น 

แม้กระท่ังในโลกของการทำงาน การสื่อสารและการประสานงานร่วมกับผู้อื่นก็เป็นทักษะท่ีสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณา

ด้านความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยสีารสนเทศเมื่อพจิารณาในภาพรวมขององค์ประกอบ เห็นได้ว่าเป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการทำงานได้  โดยทราบว่า จะเลือกข้อมูลใดมาใช้งาน  

จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร เพราะในโลกปัจจุบันข้อมูลมีอยู่มากมาย แต่สิ่งท่ีต้องให้ความสำคัญ คือ การให้ความสำคัญ

กับความน่าเชื่อถอื อันจะนำไปสู่การทำงานท่ีมปีระสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน

ได้ สำหรับทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว การริเร่ิมและชี้นำตนเอง การทำงานให้เกิดผลิตผล

และมีความรับผิดชอบในการทำงาน จะสอดคลอ้งกับกลุ่มทักษะชวีติและการทำงาน จำนวน 3 ทักษะ จาก 5 ทักษะใน

กรอบแนวคิดของกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความคิด

ริเร่ิมและการช้ีนำตนเอง การทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบในการทำงาน  กล่าวคือ เป็นทักษะที่เกี่ยวกับ

ความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท้ังการทำงานและการดำรงชีวิตในยุคท่ีเป็น

การแข่งขันของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการปรับแปลงตนเองไปตามบทบาท หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ ยินดีเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่ยดึติดกับ

สิ่งเดิม ๆ เมื่อบทบาทในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถแสดงพฤติกรรมในการทำงานออกมาได้อย่างเหมาะสม 

ด้านการริเร่ิมและชี้นำตนเอง เป็นความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง ควบคุมตนเองได้ สามารถบริหารจัดการเวลา 

ลำดับความสำคัญของงานในความรับผิดชอบ และพัฒนาความสามารถในการทำงานของตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

ด้านการทำงานให้เกิดผลิตผลและมีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ ถึงแม้

จะตอ้งพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีเข้ามา มุ่งมันทำงานโดยไม่ท้อถอย เพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

 แบบประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 สำหรับคนทำงานท่ีได้มีคุณภาพดี สามารถนำไปใช้เพื่อประเมิน

ทักษะในการทำงานท่ีสอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 จากผลการวิจัยองค์กรท่ีสนใจสามารถนำสารสนเทศดังกล่าวไป

ประยุกต์ใชใ้นการบริหารงานในองค์กรได้ เช่น นำผลวจิัยไปใช้ในการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของคนท่ีทำงานใน

องค์กร ร่วมกับการประเมินสมรรถนะในรูปแบบอื่น เพื่อค้นหาช่องว่าง (Gap Analysis) จากการประเมินตนเองของ

บุคลากร นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึน้ รวมถึงใชใ้นการประเมนิทักษะสำหรับการสรรหาบุคลากร (Recruitment) เข้ามาทำงานในองค์กร

ได้เหมาะสมกับทักษะท่ีต้องการในแต่ละตำแหน่ง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 

 1. ในอนาคตควรวิจัยเพิ่มเติมว่าทักษะท่ีจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคนั้น ๆ ประกอบด้วยทักษะ

อะไรบ้าง เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ มกีารเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านเทคโนโลยท่ีีมกีารเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว องค์กรมกีารแข่งขันสูงขึ้น ทักษะเดิม ๆ ที่มอียู่อาจจะไม่เพยีงพอในการแข่งขันแลว้ จึงควรศกึษาทักษะที่มี

ความจำเป็นในช่วงเวลาขณะนั้น 

 2. ควรพัฒนาโมเดลการวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในแต่ละกลุ่มอาชพีให้เฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น  

งานการเงินและบัญช ีกลุ่มงานสายวศิวกรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถวัดได้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัตขิองสายอาชพีนั้น ๆ 
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การบรหิารการจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษา 

THE ADMINISTRATION ACCORDING TO SAPPURISA-DHAMMA 7 IN ACADEMY 
 

สมศักดิ์ สุภรัิกษ1์* 

 

บทคดัย่อ 

บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งศกึษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

สำหรับพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ใชห้ลักธรรมนี้ซึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้กับสากลโลก โดยหลักธรรม

ดังกล่าวนี้เป็นแนวทางหรือธรรมะที่ทำให้มนุษย์เรานี้เป็นคนดี ดังนั้นหลักสัปปุริสธรรม 7 นี้สามารถนำมาใช้อธิบาย

ถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง การบริหาร

จัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ถ้าหากขาดคุณธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นการบริหารสถานศึกษา

ในระดับใดถึงจะดีเพียงไรก็ตาม ก็จะกลายเป็นการบริหารสถานศึกษาแบบนำความเดือดร้อนมาสู่สถานศึกษา และ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้อย่างมากมาย เพราะจะใช้อำนาจหน้าท่ีไปในทางท่ีทุจริต แสวงหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้อง เกิดมีการทุจริตคดโกงกันอย่างมากมาย เพราะอำนาจนั้น เป็นสิ่งท่ียั่วยวน

จิตใจและสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอของมนุษย์ได้รวดเร็วท่ีสุด ผู้มีส่วนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดย

ปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบท่ีจะช่วยป้องกันความเสื่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยส่วนรวมคือการนำ

หลักธรรมมาทำหน้าท่ี บริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา รู้จักผล 

อัตตัญญุตา รู้จักตน มัตตัญญุตา รู้จักประมาณกาลัญญุตา รู้จักกาล ปริสัญญุตา รูจ้ักชุมชนและปุคคลัญญุตา รู้จัก

บุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาหรอืผู้ปกครองนำหลักธรรมนี้มาประพฤตปิฏบัิต ิในการประยุกต์ใชก้ับการบรหิารจัดการ

สถานศกึษาก็จะทำให้สถานศกึษาเกิดการพัฒนาไปอย่างยั่งยืนได้ 

 

ABSTRACT 

This article aims studies to concepts and applications of Management according to the principles of 

Sappuris Dharma 7 for the development of school administrators. By use this principle of the Lord Buddha gave 

to the world in these principles are guidelines or dharma that make us humans good people. Therefore, the 

principle of the Sappuris Dharma 7 can be used to explain the ways to develop educational administration to 

drive true wealth and sustainability. School management of school administrators at all levels. If the lack of 

morality, regardless of how good the school to managing level will become a school management that brings 

trouble to the school and causing a lot of damage to the nation Because he will exercise his authority in a 

dishonest way seek benefits for myself and  friends There are a lot of corruption. Because that power is a 

seductive mind and can change human behavior as quickly as possible. Stakeholders of school management by 

following the principles of responsibility to help prevent deterioration leading to prosperity. In general, it is the 

application of dharma principles. Management according to the principles of the Sappuris Dharma 7 : 1) Knowing 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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the Cause 2) Knowing the Result 3) Knowing Yourself 4) Knowing Estimation 5) Knowing Time 6) Knowing 

Community and 7) Knowing person so, school administrators or parents can to bring this principle of behavior 

practice to apply with school management to development the sustainable of school. 

 

Keywords:  Administration according / Sappurisa – Dhamma 7 / Academy 

 

บทนำ 

การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะช่วยให้คนมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะปรับตัวให้เข้าอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข มีการปรับปรุงพัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่ น่าอาศัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายของการศึกษาไว้ว่า “เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกายจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข”การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมการศึกษา

ในปัจจุบันมีปัญหามากมายโดยเฉพาะการทุจริตในหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษาหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ไม่

ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศกึษา ครู เจ้าหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษาก็ตาม ดังจะเห็นได้จากบทความตามหนังสอืพมิพ์

หรือสื่อแขนงอื่น ๆ ท่ีมักจะพบเห็นได้บ่อยครั้งว่าบุคคลเหล่านี้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้แก่ ครู 

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีปัญหาเร่ืองความรับผิดชอบ ติดอบายมุข ทำตัวไม่มีคุณธรรมมีการ

แสดงตนไม่เหมาะสมกับการเป็นครู เห็นแก่ตัว และมีเร่ืองชู้สาวเกิดขึ้นบ่อย รวมท้ังปัญหาเอาเวลาราชการไปใช้งาน

ส่วนตัว นอกจากนี้ยังพบว่าข้าราชการครูโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาถูกดำเนนิการทางวินัยค่อนข้างมากเนื่องจาก

มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการทุจริตต่อหน้าท่ีเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมประเพณีของไทยเสื่อมไปจากจิตใจของ

เยาวชนและสังคมไปมากกว่านี้ จึงทำให้สถานศึกษาเป็นระบบราชการมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารมี

บทบาทหน้าท่ีท่ีจะต้องบริหารงานในโรงเรียนของตนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

เพื่อความสำเร็จขององค์การ 

เมื่อมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญท่ีทำให้การจัดการศึกษาและการบริหารงานในโรงเรียน

ประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดีได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติท่ีสำคัญอย่างยิ่ง ควรเป็นผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมแตกต่างจากผู้บริหารท่ัวไป กล่าวคือ ผู้นำดำรงรักษาสถานภาพท่ีเจริญรุ่งเรืองขององค์การเท่าท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบันไว้เท่านั้น หากแต่จะมุ่งแสวงหาวิถีทางปฏิบัติท่ีจะนำองค์การให้ไปสู่การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร

เพื่อท่ีจะนำผู้บริหารไปสู่การเป็นผู้บริหารมอือาชพี โดยกำหนดว่าผู้บริหารมหีนา้ท่ีแนะนำ ตักเตือน หรือการกำหนดกับ

ดูแลบุคลากรในองค์กร การท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวให้ได้ผลดี ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ผู้บริหารจะตอ้งมกีารปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมผู้นำให้เหมาะสม 

ในสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการหล่อหลอมความเป็นคนให้กับนักเรียนหากผู้บริหารสถานศึกษา

มคีุณธรรม จริยธรรม ย่อมส่งผลต่อการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน ผู้บริหารควรนำหลักพุทธธรรมมาใช้ให้เหมาะสมใน

ด้านการครองตน ครองคน และครองงานโดยควรนำ หลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์กับการบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจ ดังท่ี พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวไว้ว่า คนสมบูรณ์แบบหรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิก ท่ีดีมี

คุณค่าท่ีแท้จริงของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคน ผู้สามารถนำหมู่ชนและสังคมไปสู่ความสันติสุขและความ

สามัคคีมีธรรมคุณธรรมและจริยธรรม จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำท่ีดี หาก

ผู้นำขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมจะทำให้ผู้นำนั้นขาดความชอบธรรมในการทำหน้าท่ีในองค์กรนั้นต่อไป ท้ังนี้

เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติท่ีสำคัญของบทบาทหน้าท่ีของผู้นำ ท่ีทำให้ผู้นำสามารถได้รับการ
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ยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนความนับถือจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและสังคมท่ัวไป ดังนั้น ปัญหาการขาด

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ ย่อมทำให้ผู้นำไม่เป็นท่ียอมรับต่อบุคคลท่ัวไปท้ังในองค์กรและในสังคม ซึ่งย่อมส่งผล

กระทบต่อหลักบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กรให้เสื่อมลง และย่อมนำมาซึ่งความล่มสลายขององค์กรใน

อนาคตเช่นกัน 

ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวว่า การบริหารจัดการในสถานศึกษานับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้อง

เป็นผู้ ท่ีมีทักษะในการบริหารงานและเป็นผู้ท่ีนำวิสัยทัศน์ ความเข้มแข็ง และความคิดสร้างสรรค์มาสู่งานท่ีต้อง

รับผิดชอบ โดยเฉพาะการนำความคิดใหม่ๆ และความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์มาสู่สถานศึกษาให้มี

คุณภาพ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยการนำหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหาร คือ หลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษคุณสมบัตขิองคนดี คือ 

ความรู้จักเหตุ ความรู้จักผล ความรู้จักตน ความรู้จักประมาณ ความรู้จักกาล ความรู้จักชุมชน และความรู้จักบุคคล 

ในการบริหารโดยเฉพาะการนำมาใช้เพื่อดูแลและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ความพึง

พอใจจากการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษานัน้ และการนำหลักการบริหารในสถานเชงิพุทธโดยเฉพาะหลักสัปปุ

ริสธรรม 7 มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการของสถานศึกษาจะเป็นแนวทางท่ีดีในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิผลมากขึน้ 

 ความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 7  

   สัปปุริสธรรมเป็นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนด ีหรือคนท่ีแท้ ซึ่งมีคุณสมบัตคิวามเป็นคนท่ีสมบูรณ์และถือ

เป็นคุณธรรมท่ีสำคัญของการเป็นผู้นำท่ีสมบูรณ์ ในการนิยามความหมายของหลักสัปปุริสธรรม ได้มีนักวิชาการ

หลายท่านได้แสดงทัศนะต่างๆ ไวด้ังนี้  

 สัปปุริสธรรม  ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนท่ีแท้ ซึ่งมีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ .และถือเป็น

คุณธรรมท่ีสำคัญของปการเป็นผู้นำท่ีสมบูรณ์ 7 ประการ ดังนี้  

   1. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause)   เป็นผู้รู้จักเหตุผล คือเมื่อผู้นำตำแหน่ง 

จะทำหนา้ท่ีอะไรก็ตามตอ้งรู้หลักการ.รู้งาน.รู้หน้าที่.ถึงกฎเกณฑ์ของสิ่งท้ังหลายท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชวีิตเกี่ยวข้อง

กับหน้าท่ีรับฟดิชอบของตน.โดยรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งน้ีเป็นเหตุแห่งทุกข์.และจะให้ความสุขแก่ผู้ใตป้กครองได้

อย่างไร และให้การช่วยเหลอืต้ังตนอยู่ในหลักการนัน้  

   2. อัตถัญญุตา  (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose)รู้จักจุดมุ่งหมายและผล คือรู้

จุดมุ่งหมายท่ีตนกระทำว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรในการปกครอง.คือ.ปรารถนาให้ผู้ใตป้กครองมีความสุขเป็นหลักในการ

ปกครอง  

   3. อัตตัญญุตา (Knowing Oneself)  รู้จักตน คือรู้ตามความเป็นจริงว่า โดยชาติ โดยตระกูล โดย

หน้าท่ี โดยคุณธรรมและความรู้ท่ีตนมีอยู่แล้ว จะประพฤติตนให้สมกับท่ีเป็นผู้ปกครองว่าสิ่งท่ีตนกระทำไปนั้นให้

อะไรแก่ผู้ใต้ปกครอง  

   4. มัตตัญญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate)  รู้จักประมาณ คือ รู้จักประมาณ

ในการลงทัณฑ์.และการเก็บเกี่ยวภาษีอากรแต่พอควร.รู้จักประมาณในการแบ่งปันความสุขแก่ผู้ใต้ปกครองให้

ท่ัวถึง  

   5. กาลัญญุตา (Knowing the Propertime)  รู้จักกาล คือ รู้กาลอันควรในการทำกิจต่าง ๆ เวลา

ไหนควรจะทำอะไร  

   6 . ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society)รู้จักชุมชน  คือ รู้กิ ริยาท่ีพึ ง

ประพฤติต่อชุมชนน้ันว่าแต่ละชุมชนมคีวามตอ้งการอะไร ควรจะสงเคราะห์อย่างไรจึงจะเหมาะสม  
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   7. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals)  รู้จักบุคคล คือ รู้

จริตของแต่ละบุคคลว่ามีความโน้มเอียงไปด้านใด ผู้ปกครองท่ีมีความเข้าใจหรือมีความรู้ในเร่ืองดังกล่าว ย่อม

สามารถช่วยให้สามารถทำงานกับบุคคลที่มคีวามหลากหลายได้อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

  พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) (2538) กล่าวว่า สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี 

ธรรมท่ีทำให้เป็นสัตบุรุษมี 7 ประการ คือ  

   1) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรอืรู้จักเหตุ  

   2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล  

   3) อัตตัญญุตา รู้จักตน  

   4) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ  

   5) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา  

   6) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม  

   7) ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล  

  คุณธรรม 7 ประการอันเป็นคุณสมบัติภายในตัวผู้นำซึ่งมีคุณสมบัติท้ัง 7 ประการนี้ เป็นองค์ประกอบและ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์  ท่ีจะทำให้ผู้นำสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการในภาระงานทุกอย่างให้

บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  

  พระสามารถ อานนฺโท (2548) กล่าวว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี 

บุคคลท่ีมีคุณธรรมประจำใจ โดยยึดเอาหลักสัปปุริสธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต บุคคลท่ียึดเอาหลักสัปปุริส

ธรรม เป็นธรรมประจำใจยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ดี เพราะเป็นผู้มีเหตุมผีลในการปฏิบัติตน เมื่อบุคคลรู้จักเหตุผลแล้ว การ

ปฏิบัติตนก็เพียบพร้อมด้วยความดี คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 

แล้วบุคคลนั้นเป็นคนดี คือ สัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนดี เพราะเป็นผู้รักสงบ รักความเท่ียงธรรม 

รู้จักหน้าท่ีของตน รู้จักกาลเทศะ มีเหตุมีผลในการทำงานโดยเฉพาะผู้ท่ีทำหน้าท่ีปกครองคนอื่น  จะสามารถ

บริหารงานได้อย่างราบร่ืน”  

  พระพรหมคุณาภรณ์ (2547) ได้กล่าวว่า สัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมท่ีสำคัญ สำหรับสัปปุริสชน หรือคน

ดีและเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบด้วย คุณธรรมท้ัง 7 ประการย่อมนำบุคคลนั้น

ไปสู่ความมีคุณค่าอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบ เป็นคนดีแท้ เป็นบุคคลท่ีน่าคบหาสมาคมด้วยเป็น

อย่างยิ่ง ซึ่งการกระทำหรือพฤติกรรมของเขา มีความเหมาะสมถูกต้องปราศจากความผิดพลาด นำพาประโยชน์

มาให้ท้ังแก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม สามารถนำหมู่ชน สังคม และประเทศชาติไปสู่ความสันติสุขและความ

เจรญิก้าวหนา้ตลอดไป  

  วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์ (2549) อ้างถึงวารสารศึกษาศาสตร์ : หลักการบริหาร การศึกษา

ตามแนวพุทธธรรม กล่าวว่า สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัตขิองคนดีธรรมของผู้ดี มีข้อธรรม 7 ข้อ คือ 

ธัมมัญญูตา ความรู้จักธรรม รู้หลักหรือรู้จักเหตุ อัตถัญญตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล 

อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ กาลัญญตา ความรู้จักกาล คือรู้กาลเวลา

อันเหมาะสม ปริสัญญตา รู้จักชุมชนและรู้จักท่ีประชุม รู้จักกิริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ปุคคลัญญตา 

ความรู้จักบุคคล ผู้บริหารการศกึษาควรยึดหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 เพื่อการครองตนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะ

ผู้นำและการตัดสนิใจ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมท่ีทำให้คนเป็นสัตบุรุษ หรือ เป็นคนดี มีคุณธรรม     

เป็นคนเก่ง มี 7 ประการ ด้วยกัน ได้แก่ ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ) คือ ผู้บริหารจะทำหนา้ท่ีอะไรก็ตามต้องรู้หลักการ 
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รู้งาน รู้หนา้ที่ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวของกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยรู้ว่าสิ่งนีเ้ป็นเหตุแห่งสุข สิ่งน้ี

เป็นเหตุ แห่งทุกข์ อัตถัญญุตา (รู้จักจุดมุ่งหมายและผล) คือ รู้จุดมุ่งหมายท่ีกระทำและคาดว่าผลท่ีจะเกิดขึ้นเป็น

อย่างไร มีประโยชน์หรือเกิดโทษ มีการตรวจสอบและตดิตามผลท่ีจะเกิดขึ้น อัตตัญญุตา (รู้จักตน) คือ รู้ตามความ

เป็นจริงว่าโดยชาติ ตระกูล หนา้ที่ บริวาร กำลัง ความถนัด ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมท่ีตนมอียู่ แลว้ตอ้ง

ประพฤติตนให้สมกับภาวะนั้น ๆ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) คือ รู้จักประมาณใน

การดำรงชวีติ กำลัง ความรู้ความสามารถ การลงโทษ การมอบขวัญและกำลังใจ และรู้จักประมาณในการแบ่งปัน

ความสุขให้แก่ผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท่ัวถึง กาลัญญุตา (รู้จักกาล) คือ รู้เวลาอันควรในการทำกิจต่าง ๆ ได้

เหมาะสม ตรงกับเวลา และสถานการณ์ ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) คือ รู้จักชุมชน บริบทของสถานศึกษา และ

แนวทางประพฤติตนต่อชุมชน ได้เหมาะสม ปุคคลปโรปรัญญู (รู้จักบุคคล) คือ รู้จิตใจของแต่ละบุคคล ผู้บริหาร

ต้องมีความเข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับตัวบุคคลเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับบุคคล  การใช้บุคคล การพิจารณา

ความดีความชอบ และส่งเสริมบุคคลได้ตรงตามความตอ้งการเพื่อประสิทธิภาพของงาน 

การบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บรหิารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

  หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 มีส่วนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะมีความเหมาะสมกับความเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษาปรากฏพุทธโอวาทเร่ืองธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนท่ีสมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็น

สมาชิกท่ีดี มีคุณค่า ท่ีแท้จริงของมนุษย์ชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติท่ีเรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 ประการ ซึ่ง

ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้  

   1) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งท้ังหลาย  ท่ีตนเข้าไป

เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตในการปฏบัิตกิิจหนา้ที่และดำเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งท่ีตนประพฤติปฏบัิติ ตามเหตุผล 

เช่นรู้ว่า ตำแหน่งฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทำ

อะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสำเร็จที่เป็นไปตามหนา้ที่และความรับผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนช้ัน

สูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็น

อสิระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวตินั้น ดังนัน้เมื่อนำหลักธรรมศึกษาสามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัตแิละบทบาท

ของผู้นำได้ดังนี ้

คุณสมบัตขิองผู้บริหารสถานศกึษา  

1. เป็นผู้มวีสิัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

    2. เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในระบบการบริหารอย่างดี  

    3. มคีวามกล้าในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและถูกตอ้ง  

    4. เป็นผู้มคีวามรับผิดชอบสูง  

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา  

1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  

                            2. วางนโยบายควบคุมสั่งการให้กจิการงานต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

    3. มุ่งพัฒนาองคก์รให้มคีุณภาพ มคีวามก้าวหนา้สม่ำเสมอ เพือ่ให้องค์กรสามารถ 

ดำรงอยู่ได้ตลอดไปในยุคโลกาภวิัฒน์ 

   2) อัตถัญญุตา รู้ความหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการท่ีตน

ปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการท่ีตนกระทำ รู้ว่าหลักการนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร รู้ว่าท่ีตนทำอยู่อย่าง

นัน้ๆ ดำเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ประโยชน์ หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรท่ีไม่มีหน้าที่ ตำแหน่ง หรือควรจะ

ได้บรรลุถึงผลอะไร ท่ีให้มีหน้าท่ีตำแหน่ง ฐานะการงานอย่างนั้นๆ เขากำหนดวางกันไว้ เพื่อความมุ่งหมายอะไร 
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กิจการท่ีตนทำอยู่ขณะนี้ เมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรดังนี้เป็นต้น ตลอดจนถึง

ขั้นสูงสุดคอืรู้ความหมายของคติธรรมดา และประโยชน์ท่ีเป็นสาระของชวีติ ดังนัน้เมื่อนำหลักธรรมศึกษาสามารถท่ี

จะพจิารณาคุณสมบัตแิละบทบาทของผู้นำได้ดังนี้  

   คุณสมบัตขิองผู้บริหารสถานศกึษา  

1. เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  

2. เป็นผู้มคีวามรอบครอบและใส่ใจในผลสัมฤทธ์ิของงานได้  เป็นอย่างดยีิ่ง และเกิด

ประโยชน์ต่อองค์กร  

3. มคีวามเป็นผู้นำท่ีมีคณุภาพ ยดึส่วนร่วมเป็นหลัก  

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา  

1. มุง่มั่นและเพยีรพยายามท่ีขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมาย  

    2. มคีวามผูกพันต่อองค์กร ผลักดันให้มคีุณภาพและก้าวหน้า ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

   3) อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ตามเป็นจรงิว่า ตัวเรานัน้ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศกำลังความรู้ ความ

ถนัด ความสามารถและคุณธรรมเป็นต้น เท่าไรอย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุง

ส่งเสริม ทำการต่างๆ ให้สอดคลอ้งถูกจุด ตรงทางที่จะให้เจรญิงอกงามบังเกิดผลดเีมื่อนำหลักธรรมศึกษาสามารถ

ท่ีจะพิจารณาคุณสมบัตแิละบทบาทของผู้นำได้ดังนี้  

คุณสมบัตขิองผู้บริหารสถานศกึษา  

    1. เป็นผู้รู้จักความพอด ีรู้ธรรมแห่งมัชฌมิาปฏปิทา คือ เดินทางสายกลาง และหลัก

สันโดษอย่างถูกตอ้ง  

    2. เป็นผู้มคีวามรอบคอบในการกระทำกิจกรรมอย่างพอเหมาะพอดี  

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา  

    1. มอบหมายงานให้บุคคลได้อย่างเหมาะสม  

    2. กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกิจการงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบและ  

พอเหมาะ 

   4) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ รู้จักพอดี เช่นประมาณในการบริโภค รู้จักประมาณในการใช้

จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทำการต่างๆ ตลอดจนการพักผ่อนหลับนอนและการ

สนุกสนานร่ืนเริงต่างๆ เมื่อเมื่อนำหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัตแิละบทบาทของผู้นำได้ดังนี้  

   คุณสมบัตผิู้บริหารสถานศกึษา  

    1. เป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์อย่างดีในทุกสังคม  

    2. มคีวามรอบรู้ในสถานการณ์โลกอย่างดี  

   บทบาทผู้บริหารสถานศกึษา  

    1. ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่มและสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดี  

    2. แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกนต้องตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

   5) กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงได้ใช้ในการประกอบกิจ

กระทำหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า เวลาไหนควรทำอะไร และทำให้ตรงเวลา ให้

เป็นเวลา ให้ทันเวลาให้พอเวลา ให้เหมาะสม ให้ถูกเวลา เป็นต้น เมื่อนำหลักธรรมข้อดีมาพิจารณาแล้วย่อม

สามารถสรุปสมบัตแิละบทบาทหน้าท่ีของผู้ทำได้ดังนี้  
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   คุณสมบัตขิองผู้บริหารสถานศกึษา  

    1. เป็นผู้สามารถบริหารเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

   บทบาทผู้บริหารสถานศกึษา  

    1. วางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์  

   6) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักท่ีชุมนุมและชุมชน รู้การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่น

ท่ีชุมชน และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อไปหา ควรต้องทำกิริยาอย่างนี้ควรต้องทำกิริยาอย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้ 

ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่างนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควรต้อง

สงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบำเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ๆ เป็นต้น เมื่อนำหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณา

คุณสมบัตแิละบทบาทของผู้นำได้ดังนี้  

   คุณสมบัตผิู้บริหารสถานศกึษา  

    1. เป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์อย่างดีในทุกสังคม  

    2. มีความรอบรู้ในสถานการณ์โลกอย่างดี  

   บทบาทผู้บริหารสถานศกึษา  

    1. ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่มและสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดี  

    2. แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกตอ้งตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

   7) ปุคลลัญญุตา รู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่า  โดยอัธยาศัย

ความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยดีว่า ควรจะ

คบหรือไม่ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่อง จะตำหนิหรือจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดี เมื่อ

นำหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัตแิละบทบาทของผู้นำได้ดังนี้  

คุณสมบัตผิู้บริหารสถานศกึษา  

1. เป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสารประสานงานทุกอย่างในองค์กรและสังคม  

    2. มอบหมายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  บทบาทผู้บริหารสถานศกึษา  

    1. มอบหมายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

     2. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

           3. การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานเป็นทีม 
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หลักสัปปุรสิธรรม 7  

องค์ความรูแ้ละแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักสัปปุรสิธรรม 7  

บูรณาการ 

หลักสัปปุรสิธรรม 7 

ในการบรหิาร

จัดการสถานศึกษา 

6) ด้านปริสัญญุตา ผู้บริหารควร

เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  เข้าใจ

สภาพแวดล้อม ว่าชุมชนนี้เมื่อเข้า

ไปหา จะต้องทำอย่างนี้ จะต้องพูด

อย่างนี้  ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์

อย่างนี้ ซึ่งมีผลให้สถานศกึษาได้รับ

การสนับสนุนร่วมมือจากชุมชนเป็น

อย่างดี 

7) ด้านปุคคลปโรปรัญญู ผู้บริหาร

ต้องมีความ เข้า ใจห รือมีความ รู้

เกี่ยวกับตัวบุคคลและคุณธรรมของ

บุคคลว่าเป็นอย่างไร ว่าจะสามารถ

มอบหมายให้ปฏิบัตงิานใดๆ เพื่อช่วย

ในการทำงานร่วมกับบุคคล ใชบุ้คคล 

พิจารณาความดีความชอบ และ

ส่ งเส ริมบุคคลได้ตรงตามความ

ต้องการเพื่อประสิทธิภาพของงาน

ประสบความสำเร็จ 

1) ด้านธัมมัญญุตา ผู้บริหาร

ควรเป็นผู้รู้หลักการทำงานเข้าใจ

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ างๆเป็น

อย่างดีสามารถประพฤติปฏิบัติ

ตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างท่ี

ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาควบคู่

ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้

ปลูกฝังเร่ืองการทำงานโดยใช้

หลักธรรมต่างๆ 

2 ) ด้ า น อั ต ถั ญ ญุ ต า 

ผู้บริหารควรเป็นนักพัฒนา

มีความเพียรพยายามท่ีจะ

ขับเคลื่อนนโยบายไปตาม

จุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ และรู้

ผลหรือประโยชน์ท่ีเกิดจาก

การกระทำนั้นๆด้วย โดยยึด

ส่วนรวมเป็นหลัก 

 

3 )  ด้ า น อั ต ตั ญ ญุ ต า 

ผู้บริหารควรรู้จักตนเอง ว่า

มีความรู้ความสามารถใน

การบร ิหารจ ัดการ และ

ประพฤติตนที่เหมาะสม รู้ที่

จะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดี

ยิ่งขึ ้นต่อไปเพื ่อสามารถที่

จะนำพาผู้ ใต้ บังคับบัญชา

ไปสูเ่ป้าหมายท่ีตั้งไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

4) ด้านมัตตัญญุตา ผู้บริหารควรเป็นผู้รู้จักประมาณ กำลัง 

ความรู้ความสามารถ งบประมาณ บุคลากรและเทคโนโลยี

ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ทุกคนในสถานศกึษาให้ตระหนักถึงการปฏบัิตงิานและการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยยึดหลักทางสายกลาง 

5) ด้านกาลัญญุตา ผู้บริหารควรเป็นผู้กระทำการ

ใดๆ ให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลา ให้พอเวลา 

ให้เหมาะเวลา ซึ่งเวลาเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการ

ทำงานให้สำเร็จ 



 

                                                                

122 

 

บทสรปุ 

จากการศกึษาสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสถานศกึษาของผูบ้ริหารสถานศกึษาทุกระดบั ถ้าหากขาดคณุธรรมแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสถานศึกษาในระดับใดถึงจะดีเพียงไรก็ตาม ก็จะกลายเป็นการบริหารสถานศึกษาแบบนำความ

เดอืดร้อนมาสู่สถานศกึษา และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้อย่างมากมาย เพราะจะใชอ้ำนาจหน้าท่ีไปในทางท่ี

ทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้อง เกิดมีการทุจริตคดโกงกันอย่างมากมาย เพราะอำนาจนั้นเป็นสิ่งท่ี

ยั่วยวนจิตใจและสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอของมนุษย์ได้รวดเร็วท่ีสุด ผู้มีส่วนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดย

ปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบท่ีจะช่วยป้องกันความเสื่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยส่วนรวมคือการนำหลักธรรม 

มาทำหน้าท่ี บริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause)     

รู้จักเหตุ  อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) รู้จักผล อัตตัญญุตา (Knowing Oneself)   

รู้จักตน  มัตตัญญุ ตา  (Moderation, Knowing how to be temperate)รู้จักประมาณ  กาลัญญุตา  (Knowing the 

Propertime) รู้ จั ก ก า ล  ป ริ สั ญ ญุ ต า  (Knowing the Assembly, Knowing the Society) รู้ จั ก ชุ ม ช น แ ล ะ            

ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) รู้จักบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ

ผู้ปกครองนำหลักธรรมนี้มาประพฤติปฏิบัติ ในการประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษาก็จะทำให้สถานศึกษาเกิด

การพัฒนาไปอย่างยั่งยนืได ้
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ 

THE 21ST CENTURY LEARNING MANAGEMENT MODEL BASE ON TYLER CONCEPT 

 

รวงทอง ถาพันธ์ุ1  ลาวัลย์ รักสตัย์1 และ วีณา อ่องแสง1 

 

บทคดัย่อ 

บทความนี้นำเสนอ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์  รูปแบบเป็นการ

พัฒนาและประยุกต์มาจากมโนทัศน์ของไทเลอร์ รูปแบท่ีนำเสนอนี้จะกล่าวถึงองค์ความรู้ของครูท้ังระบบการสอน 

และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระบบการประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีมี

ความสอดคล้องกัน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์นี้ กล่าวถึงความรู้ทางการ

จัดการเรียนการสอนของครู  ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ นีจ้ะทำให้ครูผลิต/

สร้างนวัตกรรม ท่ีครูสามารถประยุกต์ทำเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ี

เปลี่ยนไปจากเดิม ตามทักษะท่ีจำเป็น โดยมีระบบการประเมินผลท่ีสอดรับกันในศตวรรษ 21 และนำไปสู่ประโยชน์

ด้านการพัฒนาหลักสูตรในระดับช้ันเรียนได้ 

 

ABSTRACT 

This paper present 21st Century Learning Management Model base on Tyler concept to design, develop, 

and apply from Tyler concept. This model are discussed about the pedagogical knowledge system and 

application as well as learning management, evaluation system curriculum and curriculum developing to 

consistent supply. It will cause teachers’ products to the innovation. Where teacher can apply from this model to 

be Need skills, Active Learning Plans, evaluation system in 2 1 st Century and curriculum developing in their 

classroom. 

 

บทนำ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือการจัดการเรียนรู้ในอนาคตท่ีจะมาถึงนี้ เป็นเป้าหมายหลักของการ

พัฒนาการศกึษาของประเทศไทยท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีพัฒนาใหม่ในศตวรรษท่ี 21  เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  

การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง  ความก้าวหน้าทางวชิาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ

จัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)  การท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ต้อง

อาศัยครูผู้สอนท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีดี  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง โดยเฉพาะในยุค

ศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตและองค์ความรู้ยุคใหม่  ท่ีมคีวามสำคัญอย่างยิ่ง  ต่อการทำงานและดำรงชีวติอยู่

ได้ในสังคมอย่างมีความสุขโดยตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นบนโลกของเราท่ีเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนทุกคนจะ

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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แสวงหาทักษะในอนาคตใหม่นี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็น จากสื่อประเภทเกมส์เสมือนจริงรูปแบบต่างๆ  ท่ีส่งผล

กระทบการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมไปถึงระดับสถานศึกษาและสังคมในครอบครัวของ

นักเรียนเอง เมื่อผู้เรียนแสวงหาทักษะแห่งอนาคตใหม่ด้วยความสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ือง

ใหญ่ท่ีสำคัญต่างๆก็ตาม  ต่างส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในสังคมท่ีเราดำรงอยู่หรืออาจเรียกได้ว่าสังคมเปลี่ยน

ยุคสมัยอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการแสวงหาความรู้ความเข้าใจและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศต่างๆในโลกนี้จึง

เกี่ยวข้องกัน   

จากงานวิจัยของ World Economic Forum (WEF) พบว่า ทักษะท่ีจำเป็นอย่างมากในศตวรรษ 21 นี้คือ ทักษะ

การเข้าสังคมและอารมณ์  โดยข้อมูลนี้ได้วิเคราะห์แนวโน้มของอาชพีต่างๆในรอบมากกว่า 20 ปีท่ีผ่านมา และพบว่า

อาชีพท่ีต้องใชทั้กษะทางสังคม(Social skill)ลดลง    ดังนัน้ครูผู้มีหนา้ที่พัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย  จึงควรมีทักษะและ

คุณลักษณะท่ีรองรับการเข้าถึงจิตใจของเยาวชน หรือมบีทบาทเป็นผู้นำทางความคิด  เป็นผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์และสรา้ง

นวัตกรรมท่ีหุ่นยนต์ทดแทนไม่ได้ เป็นรูปแบบกระบวนการท่ีช่วยกระตุ้นผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ

และสมองของผู้เรียนจะซึมซับจำในสิ่งท่ีปฏบัิติหรือเป็นรูปธรรมในเวลาท่ีเร็วและยั่งยนื ซึ่งได้ผลมากกว่าฟังครูบรรยาย

อธิบายหรือการอ่านด้วยตนเองแล้วมโนภาพไปตามประสบการณ์ความคิดของผู้เรียนซึ่งจะแตกต่างกัน ครูจึงควร

พัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับท่ีสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  ให้ก้าว

ทันต่อความต้องการของโลกยุคดิจิตอล เพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันท่ีจะพัฒนาผู้เรียน

ยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยทุกประเทศท่ัวโลกก็ตระหนักถึงยุคการเปลี่ยนแปลงนี้  เพราะรูปแบบวิถีชีวิตท่ี

เปลี่ยนไป ด้วยรูปแบบการจัดการหลายสิ่งหลายอย่างด้วยปัญญาประดิษฐ์(Artificial intelligence : AI) ซึ่งการใช้

เทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จะนำมาใชใ้นการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างกว้างขวางและมีคุณภาพได้เร็วกว่า

ความสามารถของคนท่ีค่อยๆเกิดเป็นประสบการณ์  จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีครูจำเป็นต้องศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เสมือนการสอนเทคนิควิธีการจับปลาแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเข้าใจและเห็น

แนวทางแล้วก็จะพัฒนาตนเองเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างมคีุณภาพ 

 สำหรับทางด้านนโยบายท่ีต้องขับเคลื่อนในประเด็นหลัก คือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ เช่น นโยบาย

ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศอื่น  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   และนโยบายการปรับหลักสูตร การเรียนการ

สอนเน้นกิจกรรมมากขึ้น  อีกท้ังต้องมีนโยบายส่งเสริมการสอนแบบใหม่โดยใช้วิจัย โครงการ และกิจกรรม   มีการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญท่ีเกี่ยวข้องด้วยทักษะสำคัญท่ีสุด   เพื่อ

การดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  ซึ่งทักษะเพ่ือการดำรงชวีติในศตวรรษท่ี 21 จะ เกิดขึน้ได้จาก “ครูตอ้งเก่ง

เร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator)ในขณะดำเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอน”  จัดการเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำหรือปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากภายในใจหรือซึมซับเข้า

ในสมองของตนเอง เมื่อถึงภาวะจำเป็นท่ีตรงกับสภาวการณ์หรือสภาพการดำรงชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ก็จะ

สามารถนำมาแก้ปัญหาหรือดำรงชีวิตได้ดีในปัจจุบัน    สอนให้ผู้เรียนรับรู้    และสร้างเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างชาญฉลาด      สร้างทักษะและเจตคติเชิงบวกขึ้นในตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้  การเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 จึง

เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีแบ่งปันกัน ช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน  เมื่อโลกยุคนี้

กำลังเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ(AI)อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่เคร่ืองมือการค้นหาข้อมูลอย่าง 

Google ท่ีรู้จักกันท่ัวไป หากยังมีสังคมออนไลน์ (social network) อย่าง  Facebook Twitter และ Line  ท่ีได้สร้างความ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปจนกระท่ังถึงการเมืองการปกครอง ผู้เรียนรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นพื้นฐาน หากนำมาใช้ในเชิงบวกก็จะเกิดประโยชน์ในการศกึษาหาความรู้  และเป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีต้องมี
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การฝึกฝนพัฒนาสู่ทิศทางเชิงบวก   เพราะเคร่ืองมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพมาก หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อม

เป็นอันตรายได้มหาศาล  ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชงิบวกจากสรรพ

สิ่งต่างๆ   เป็นท่ีเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้น เรียนรู้หรือฝึกกันได้ ครูจึงตอ้งหาวิธีฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ให้แก่

ศิษย์ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลักการ  ครูต้องเน้นความเข้าใจระดับลึกในการออกแบบการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การออกข้อสอบเพื่อทดสอบการเรียนรู้ และการให้การบ้าน      การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี

เหมาะต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ท่ีผู้เรียนมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย จึงต้องปรับการสอนให้เหมาะ

ต่อความแตกต่างนั้น   บทบาทของครูจึงต้องนำความแตกต่างของผู้เรียนทุกด้าน มาเป็นข้อมูลประกอบในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างขงผู้เรียน เช่น   รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับคน

ปกติโดยท่ัวไป   รูปแบบการเรียนรู้จัดแก่บุคคลกรณีพิเศษ เช่น  ผู้เรียนแบบเน้นจักษุประสาท แบบเน้นโสตประสาท 

และ แบบเนน้การเคลื่อนไหว  รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาด 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา ได้แก่ ด้าน

ภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  ด้านดนตรี   ด้านสังคม(รู้จักผู้อื่น

และรู้จักตนเอง)  และด้านการรอบรู้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เป็นต้น  ดังกล่าวมานี้ จะนำไปสู่แนวทางการจัดการการ

เรียนการสอนผู้เรียนยุคใหม่ได้ในอนาคต  

 

จากแนวคดิมโนทัศน์ของไทเลอร์(Raph W. Tyler Concept) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้

รูปแบ/แนวคิดของไทเลอร ์

 

 
 

โดยวัตถุประสงค์หลักตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ นัน้จะประกอบไปด้วย 

ความต่อเนื่อง (continuity) ,  การจัดช่วงลำดับ (sequence)   และ บูรณาการ (integration) ซึ่งมีความหมาย

ดังนี้ 

          ความต่อเนื่อง หมายถึง ในแต่ละวิชา ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ 

ต่อเนื่องกัน 

          การจัดช่วงลำดับ คือ การจัดการองค์ความรู้หรือจัดประสบการณ์จากสิ่งท่ีมีความง่ายไปสู่สิ่งท่ีมีความยาก 

ดังนัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงตอ้งมีการเรียงลำดับก่อนหลัง เพ่ือให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึน้ 

          บูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง  จึงควรเป็นในลักษณะท่ีช่วยให้

ผู้เรียน ให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น  รู้จักแสดงความคิดเห็นเชิงบวก  และได้แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกันกับเนื้อหา

(หลักสูตร)ท่ีเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสมรรถนะท้ังหมดของผู้เรียน  ที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ 

กัน   ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของการมปีฏสิัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์แวดลอ้ม 
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ผู้เขียนได้นำมาปรบัปรุงเป็นรปูแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์

(Tyler concept)ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ 

  

ซึ่งตามรูปแบบรูปแบบนี้ จะประกอบด้วยรายละเอยีดสังเขป ดังนี้ 

เป้าหมายการจัดการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

 
ที่มา: world Economic Forum , New Vision of Education(2015) p.4 

 จากแผนภาพแสดงถึงทักษะท่ีสำคัญท่ีควรพัฒนาในตัวผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้  ซึ่ง ประกอบด้วย 16 

ทักษะท่ีจำเป็นนี ้ สอดคล้องกับ อัครเดช นีละโยธนิ.2559 , สพฐ.โดยสำนักงานบริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย.

2561.   และ ผดุงชัย ภู่พัฒน์  และคณะ. 2561.  ได้นำมา พัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของ

สถานศกึษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่จุดหมายของการจัดการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  โดยนำมาบูรณา

การ กำหนดเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง(ฉบับปรับปรุง 2561) กอปรด้วยสาระรายละเอียดต่างๆกำหนด
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เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับต่างๆในแต่ละรายวิชา ซึ่งทุกสถานศึกษาโดยครูผู้สอนจะนำมา

พัฒนากำหนดเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ตามตัวบ่งชีคุ้ณภาพในแต่

ละมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิา และจะนำไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

การจัดการการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยทฤษฎกีาร

เรียนรู้ต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกชั้นเรียนได้ใน

ลักษณะต่างๆ เช่น วิธีการสอนให้เกิดการคิดระดับสูง(Higher Order Thinking) การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสำหรับการ

เรียนการสอนท่ีกอปรด้วยเทคนิคต่างๆ  การจูงใจให้เกิดการเรียนรู้  การเสริมแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตอืรือร้นในการ

ใฝ่หาความรู(้Active Learning) เทคนิควิธีการให้ผู้เรียนเกิดการการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมกับการใช้สื่อ

ดิจิตอลในอนาคต  เป็นต้น 

การจัดสภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ 21   จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับ

ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหลักการท่ีสำคัญอยู่ 4 ประการคือ 

           1. การสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดขั้นสูงซึ่ง เซซิเลีย  คริสเตอร์สันและคณะ(Cecilia Christersson and 

Patricia Staaf.2019)ได้นำแนวคิดตามทฤษฎขีองบลูม(Bloom Taxonomy)มาประกอบเป็นวธีิสอนโดยครูเปลี่ยนบทบาท

เป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน(Facilitator)   การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยุคนี้   จึงเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมระหว่างเรียนอย่างกระตอืรือร้น โดยนำกิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ เช่น   การจัดให้เรียนดว้ยการลงมือ

ปฏบัิตปิระกอบกิจกรรมเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   การจัดกิจกรรมแบบจับคู่หรือให้ทำเป็นกลุ่ม การจัดทำ

โครงการต่างๆ(individual  pair  and  group  tasks  projects  and  activity) , การสอนและให้ทบทวนกับเพื่อน(peer 

teaching and reviewing) , การดำเนนิการแบบห้องเรียนอัจฉริยะ(smart classroom) , กิจกรรมสนทนากลุ่ม(discussion 

group) , การจัดกิจกรรมแบบห้องเรียนกลับด้าน(flipped classroom) , การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STEM , การจัด

กิจกรรมผู้นำทางการออกแบบ(conceive design implement operate) , การจัดการกิจกรรมการเรียนแบบเป็นระบบ

(learning management system) , จัดกิจกรรมบนความหลากหลายของบทเรียนออนไลน์ (massive open online 

courseware) , จัดกิจกรรมการเรียนด้วยเว็บบรอด(web board) , การจัดกิจกรรมโดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ(natural 

room) , การจัดกิจกรรมการเรียนจากเคร่ืองโทรศัพท์(mobile learning) , การจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคการอ่าน(technic 

for reading literacy) , การใช้เกมส์ประกอบการสอน(Games-based learning)(สืบค้นจากwww.efrontlearning.com 

เมื่อ 18 พ.ย.2561) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ วสันต์ชัยและธันยาเทพ , 2561(Vasanchai kakkeaw and Thanyathep 

Sitthisua.2018 : 373-383) ,  ได้นำการใช้games ต่างๆนำมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  และ

ทรงศรี และ นพภาวัน , 2559(Songsri Soranastaporn and Nophawan Yamchuti.2016 : 11-26)  การนำเสนอด้วยสื่อ

ดิจิตอล เพาเวอร์พ้อย และเอกสารบรรยายต่างๆ การใช้แบบสำรวจ  การจัดกิจกรรมให้ทำโครงการต่างๆ , แสดง

บทบาทสมมุตเิป็นกิจกรรมเพื่อสอนเพื่อน เป็นต้น   จากตัวอย่างเทคนิคการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนดังกล่าวมานี้

ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เรียนมคีวามสนใจสูงขึน้เท่านั้น แต่ ยังทำให้ผู้เรียนต้ังใจ สังเกต  และติดตามด้วยการสังเกตอย่าง

ต่อเนื่อง  การคิดอย่างพนิิจพเิคราะห์ติดตามและเป็นแรงเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดขั้นสูงขึน้ตามมา ซึ่งจะมีผล

ต่อการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เรียน 

          2. ให้ทราบผลยอ้นกลับทันทีขณะเรียน เมื่อให้ผู้เรียนลงมอืปฏบัิตหิรือตัดสนิใจทำอะไรลงไป ก็จะมีผลสะทอ้น

กลับให้ทราบว่านักเรียนตัดสนิใจถูกหรอืผิดทันท่วงที 

          3. ให้ได้ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ โดยใชก้ารเสริมแรง เมื่อผู้เรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์หรือ

ถูกต้อง ก็จะมีรางวัลให ้เพื่อให้เกิดความภาคภูมใิจ และแสดงพฤติกรรมนัน้อีก 
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          4. การให้ประสบการณก์ารเรียนหรือทำกิจกรรมไปทีละน้อยตามลำดับขั้นตอน      และต่อเนื่องอย่างไม่เบ่ือ

หน่าย เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียนโดยคำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ จะ

ทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนจะเกดิการเรียนรู้แบบมั่นคงหรือจำประสบการณ์ใน

การแก้ปัญหาต่างๆได้นานขึน้ 

 

รูปแบบการประเมนิของไทเลอร์ (Tyler Evaluation model) 

         ไทเลอร์( Tyler, 1949 : 248)  เป็นผู้ท่ีวางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนะแนวคิดว่าการประเมิน

หลักสูตรเป็นการเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ต้ังไว้หรือไม่  จาก

การศึกษารายละเอยีดขององค์ประกอบของกระบวนการจัดการศกึษา 3 ส่วน คือ 1)ตรวจสอบจุดมุ่งหมายของการจัด

การศึกษา(ปัจจุบันได้แก่ มาตรฐานตัวช้ีวัดต่างๆในหลักสูตรแกนกลางหรอืหลักสูตรแห่งชาติหรือหลักสูตรแม่บท 

หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรรายวชิา)   2)วเิคราะห์จุดหมาย   3)จัดประสบการณ์การเรียนรู้

หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ4)การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

         ไทเลอร์มคีวามเชื่อว่า  จดุมุ่งหมายท่ีต้ังไว้อย่างชัดเจนรัดกุมและจำเพาะเจาะจง(ตัวบ่งชีค้ณุภาพของแต่ละ

มาตรฐานการเรียนรู้)และจะเป็นแนวทางในการประเมินผลในภายหลัง(Summative)  บทบาทของการประเมิน

หลักสูตรจึงอยู่ท่ีการดูผลผลิตของหลักสูตรว่าตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดหรือไม่  แนวคิดของไทเลอร์เกี่ยวกับการ

ประเมินหลักสูตรจึงยดึความสำเร็จของจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเป็นหลัก   

         มโนทัศน์ของไทเลอร์ มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมิน  คือ 

        1. เพื่อตัดสนิว่าจุดมุง่หมายของการศึกษาที่ตัง้ไวใ้นรูปของตัวบ่งชีคุ้ณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆน้ัน 

ประสบผลสำเร็จหรอืไม่ ซึ่งส่วนใดท่ีประสบผลสำเร็จก็อาจเก็บไวใ้ชไ้ด้ต่อไป  ส่วนใดที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็นำมา

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

         2. เพื่อการประเมินค่าความก้าวหน้าทางการศึกษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่เพื่อใหส้าธารณชนได้ขอ้มูลท่ี

น่าเชื่อถอืและเขา้ใจปัญหาความตอ้งการของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

ด้วยเหตุนีก้ารประเมนิหลกัสูตรท่ีมคีวามหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ หลักสตูรรายวชิาในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้     

จึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและการประเมินคุณค่าของหลักสูตรตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ โดยจัดลำดับการ

เรียนการสอนและการประเมินผลไว้ดังนี ้

         1. กำหนดจุดมุ่งหมายอย่างกว้างๆ โดยการวเิคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย และกำหนด

จุดประสงค์เฉพาะหรือตัวบ่งชีคุ้ณภาพในมาตรฐานการเรียนรู้ระดับต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีต้องประเมิน

หลังจากจดัประสบการณ์การเรียน 

        2. ออกแบบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้จากเนือ้หาหรือประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ท่ีต้ังไว้  ซึ่งประกอบไว้ตามวิธีสอนท่ีเลอืกไวอ้ย่างเหมาะสมท่ีจะทำให้เนื้อหาหรือประสบการณ์ประสบความสำเร็จ 

         3.ประเมินผล ด้วยระบบการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

             ท้ังน้ี หากกิจกรรมหรือประสบการณ์หรือหลักสูตรนัน้ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ก็อาจยกเลิกหรือ

นำมาปรับปรุงต่อไป แต่ถ้าบรรลุตามจุดมุ่งหมายก็อาจจะใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลับ เพื่อปรับปรุงการกำหนดจุดมุ่งหมาย

ให้สอดคลอ้งกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง หรอืใชเ้ป็นขอ้มูลในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรตาม

มโนทัศน์ของไทเลอร์  จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการมุ่งความสำเร็จของผู้เรียนสู่จุดหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์

รูปธรรมใช้ในการตัดสนิ ตามตัวบ่งชีคุ้ณภาพในมาตรฐานการเรียนรู้ระดับต่างๆของหลักสูตรท่ีนำมาใชใ้นการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีกอปรด้วยการวัดประเมินผลก่อนและหลังเรียนเป็นขอ้มูลการตรวจสอบคุณภาพใน
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เบือ้งต้น โดยต้องมกีารกำหนดเกณฑ์ไวก้่อนล่วงหน้าว่าความสำเร็จระดับใดจึงจะประสบความสำเร็จมีคุณภาพตาม

จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ จึงเป็นการประเมินผลสรุปอกีครัง้หนึ่ง  

 ดังกล่าวมานี้ การวัดประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย  ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์นี้ ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพ ดังนี้ 

 
ภาพแสดงการปรบัปรุงระบบการวัดประเมินตามแนวคดิของไทเลอร์ 

 จากภาพการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งด้วยการวเิคราะห์เป้าหมายของ

หลักสูตรปัจจุบันท่ีใชอ้ยู่ขณะนั้น แล้วกำหนดจดุมุ่งหมายท่ีต้องการวัดสัมฤทธิผลของผู้เรียนทุกด้านให้ตรงกับ

เป้าหมายของหลักสูตรเป็นพืน้ฐาน  ลำดับต่อมาจงึสร้างรูปแบบของขอ้สอบรายข้อตามรูปแบบการวัดประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ รูปแบบข้อสอบแบบการวัดการอ่าน    รูปแบบข้อสอบแบบการวัดความมี

เหตุผล   และรูปแบบข้อสอบแบบการวัดด้านการคิดคำนวณ ทัง้นี้เพื่อเสริมสร้างทักษะดังกล่าวกอปรไวใ้นแบบวัดผล

การเรียนของทุกสาระรายวชิา(ทุกข้อสอบรายข้อ ทุกรายวชิา)  แลว้นำไปวัดประเมินผลเพื่อสะท้อนความสำเร็จของ

ผู้เรียนและความหลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 

 ดังกล่าวมานี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ จึงมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนท่ีสามารถ

นำไปใช้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาของตนเองได้อย่างทันสมัย ท่ีมีความสอดคล้องกันกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 ได้ต่อไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับวรรณ์ดีแสงประทีปทอง 2561. ,สพฐ.โดยสำนักงานบริหารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย.2561. และ ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และคณะ. 2561 ได้นำมาพัฒนาเป็นแนวทางการประเมินผลการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

บทสรุป 

ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ตามมโนทัศน์ของไทเลอร์ นี้  จึงเป็นการนำเสนอรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันท่ีเน้นทักษะในอนาคต ตามเป้าหมายท่ีชัดเจนของ

หลักสูตร และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนรูปแบบใหม่กอปรไว้   และเป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ประกอบ

ทักษะสำคัญที่เยาวชนพงึม ีในศตวรรษท่ี 21  ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบวธีิการสอนจากเดมิท่ีครูเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนเป็น
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ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างมากหลากหลาย  ตามศักยภาพของตนเองผ่านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ(AI=ปัญญาประดิษฐ์)โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นด้วยวธีิเพิ่มแรงเสริมด้วยเทคนคิการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาหรือหลักสูตรในแต่ละระดับ และให้ความสำคัญ

ต่อผู้เรียนท้ังด้านความคิดและการนำเสนอองค์ความรู้ท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหลากหลาย ท้ังรูปแบบองค์

ความรู้ ท่ีอาจมีมากกว่าความสามารถของครูโดยครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator) ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดเดิมท่ีเคยมีมาก่อน(ครูอธิบายสอนอยู่หนา้ชัน้เรียน:Talk and chalk)ท่ีมีความเหมาะสมและมีความหมายกับโลก

การศึกษาในปัจจุบัน    โดยในส่วนของครูถอืว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการดำเนิน

ชวีติในศตวรรษท่ี  21  คือต้องสอนให้ผู้เรียนปรับตัวได้กับวิธีการเรียนรู้และรูจ้ักเลือกทางออกท่ีดีเมื่อประสบปัญหาใน

ปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดสภาวะท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก จึงต้องมุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดเพื่อช่วยเสริมสร้าง

จินตนาการ  และให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกช่วงเวลา มีท้ังรูปแบบการผ่อนคลายท้ังสมอง  อารมณ์ และมีความ

พร้อมท่ีจะเรียนรู้ต่อไป 
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ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม: คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในยุคดจิิทัล 

ETHICAL LEADERSHIP: CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS  

FOR THE DIGITAL AGE 
 

อำนาจ จันทรขำ1 

 

บทคดัย่อ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม สามารถสรุป

ได้ว่า การให้ความหมายของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีเป็นแก่น

หลักคำนยิามของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยมติิด้าน 1) หลักการหรือ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความประพฤติของ

มนุษย์ ซึ่งมนุษย์ควรประพฤติปฏิบัติ  มีลักษณะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ตนเองและสังคม 2) คุณลักษณะท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทำให้บุคคลเลือกกระทำในสิ่งท่ีดี ละเว้นสิ่งท่ีชั่ว องค์ประกอบ

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 

มติ ิคือ มิติด้านการบริหารงาน มิตดิ้านการบริหารความสัมพันธ์ มิตดิ้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และมติดิ้านการ

บริหารจริยธรรม ท่ามกลางสถานการณ์ยุคดิจิทัล (Digital Age) ท่ีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) 

ประกอบกับ “มีผู้ไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ หรือขาดความ

ตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจำต้องป้องกันและ

แก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและ

จริยธรรม” การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจท่ีสำคัญอย่างยิ่งของผู้บริหารในทุกระดับ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมเป็น

ภาวะผู้นำอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถใช้ได้จริงในการบริหารงานและเป็นคุณลักษณะสำคัญท่ีพึงมี ในผู้บริหารทุกระดับ 

โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในทางวิชาชพีควรมแีละแสดงออกอย่างมจีรยิธรรม  

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม  ผู้บริหารสถานศกึษา  ยุคดจิิทัล 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

Review of the literature on the meaning and importance of ethical leadership. Can conclude that: The 

ethical leadership is a perspective of administrators’ characteristic demonstrated through individual’s value and 

belief. It is counted as another type of leadership being truly practicable in a job administration. Thus, it is a 

desirable characteristic in all level of administrators. It is essential for administrators in school administrators 

under Office of the Basic Education Commission with particular profession should have and perform ethically. The 

factors associated in the ethical leadership among school administrators under Office of the Basic Education 

Commission consist of four dimensions of factor namely; administration, relationship management, change 

management and ethical management dimensions. Among Digital era that Disruptive Technologies or 

technologies transforming the world, coupled with a fear of those who do not respect the rules governing the 

names of cities or distort the fraud. Or lack of awareness, responsibility and public transport in Chartres. The 

legislation is not as effective. The need to prevent and resolve on education reform. And law Enforcement and 

the strengthening of moral and ethics. The school administration is mission-critical to the administrators of the 

unit at all levels. Ethical leadership is another from that is available in the administration and a key feature to 

have in the administration of education at all levels. In particular, the administration of basic education. Which is 

unique in the profession. At should act ethically. 

 

Keywords: Ethical leadership / School administrator / Digital age 

 

บทนำ  

ปัจจุบันมีการพูดถึงจริยธรรมในการบริหารงานกันอย่างกว้างขวาง  เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีจริยธรรม (Ethics) กับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ (Competent) มีเสียง

สะท้อนจากสังคมท่ีต้องการผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนท้ังเก่งและดี อย่างไรก็ตาม โลกแห่งความจริง

มักจะไม่พบผู้บริหารสถานศกึษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนดังกล่าว และยังพบว่าผู้บริหารสถานศกึษาในปัจจุบันส่วนใหญ่

มคีุณลักษณะโน้มเอยีงไปทางด้านความรู้ความสามารถมากกว่าด้านจริยธรรม บทความนี้มุ่งอธิบายถึงสภาพแวดลอ้ม

สังคมในยุคดจิิทัล การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชากร ประมวลความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชงิจริยธรรม 

ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล เพราะหากผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาจริยธรรม 

ย่อมส่งผลให้คนในองค์กรมีปัญหาไปด้วย ท้ังในเร่ืองของจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กร และ

แน่นอนว่าสถานศกึษาใดที่มปัีญหาดังกล่าว สถานศกึษานัน้ก็ย่อมสูญเสียความน่าเชื่อถอืไปในท่ีสุด 

 สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักท่ีมีความสำคัญ และมีหน้าท่ีโดยตรงในการเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพ มจีรยิธรรม มคีวามรับผิดชอบและเป็นพลเมอืงดี โดยเฉพาะสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน มคีวามจำเป็นและสำคัญ

อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน และ

ครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศทุกด้าน การบริหารสถานศกึษาเป็นภารกิจที่

สำคัญอย่างยิ่งของผู้บริหารสถานศกึษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นกุญแจ

แห่งความสำเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยัง

เป็นจุดเชื่อมต่อนโยบายกับการปฏบัิตท่ีิใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลก และสภาวะการ
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แข่งขันในปัจจุบัน ประกอบกับผู้คนมคีุณธรรมจริยธรรมลดลง ไม่เห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยดึมั่นใน

คุณธรรม ไม่ประพฤติตามจริยธรรม ทำให้สังคมเกิดวิกฤต จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารบุคลากร หน่วยงาน และ

องค์กรในวงกว้าง จำเป็นท่ีผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีความเข้าใจ ตระหนักถึงภาวะผู้นำ และมพีฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงภาวะผู้นำเชงิจริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีสมรรถนะในการเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพี ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

เหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีหน้าท่ีแนะนำ ตักเตือน ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสถานศึกษา การท่ีจะ

ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้ได้ผลดี ต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี มิฉะนั้นคำแนะนำตักเตือน หรือการกำกับดูแล

จะขาดความสำคัญ ไม่เป็นท่ียอมรับของบุคลากร และคนท่ัวไป ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

ทุกๆ ด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร ทำให้

เกิดความเชื่อถอืศรัทธาต่อการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัตติามได้ดว้ยความพงึพอใจ  

 จากสภาพแวดล้อมสังคมในยุคดิจิทัล ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา จึงได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับจริยธรรม ความสำคัญของจริยธรรม และภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศกึษาในยุคดิจิทัลขึ้น โดยมุ่งนำองค์ความรู้ท่ีได้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องท่ี

จะนำผลไปใช้ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำเชิงจริยธรรม อันจะก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อการการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษามคีุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป 

สภาพแวดล้อมสังคมในยุคดิจิทัล  

ในท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร (IT society) 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของยุคดิจิทัล (Digital Age) ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 

Technologies) สืบเนื่องจาก “ความเจริญก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร (Machine Learning) และการเรียนรู้แบบลึกซึ้ง (Deep Learning) มีอยู่ในทุกแห่งรอบตัวเรา 

AI มคีวามสามารถทำในสิ่งท่ีไม่เคยทำได้ในอดีต สามารถคิด วางแผน วางกลยุทธ์ และตัดสินใจได้” (เศรษฐพงษ์ มะลี

สุวรรณ, 2561: เว็บไซด์) หลายประเทศมกีารเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้ประชากรพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น โดยพัฒนาคุณภาพของประชากรให้มีความรู้ความสามารถใชเ้ทคโนโลยี

อย่างชาญฉลาด สามารถเผชิญหน้ากับความเจริญก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ และปรับตัวให้เข้ากับความ

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม “สำหรับประเทศไทย มกีารเตรียมพร้อมด้านกำลังคน และการเสริมสร้าง

ศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีศักยภาพสูง 

โดยยึดหลักสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา     

3. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 4. ยึดเป้าหมายอนาคตสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรมมีความ

เหลื่อมล้ำนอ้ย 5. ยึดหลักการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญาและนวัตกรรม และ 6. ยึดหลักการ

นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน  

เช่น คุณภาพคนต่ำท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจำนวนไม่นอ้ยไม่

เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ” (สำนักนายกรัฐมนตรี. 2559) นอกจากนี้ ยังมีผู้ไม่นับถือยำ

เกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองทุจริตฉ้อฉล หรือบิดเบือนอำนาจ  หรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อ

ประเทศชาติ และประชาชน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจำต้องป้องกัน และแก้ไขด้วยการปฏิรูป

การศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม (ราชกิจจา

นุเบกษา. 2560) ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีประสิทธิภาพต่ำ
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ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ และการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท่ีขาดความต่อเนื่อง ในขณะท่ีการ

บังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าบริการสาธารณะท่ีจัดให้กับประชาชนและภาคเอกชนจะพัฒนาได้

เร็วขึ้น แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้าและไม่ได้มาตรฐานสากล (สำนักนายกรัฐมนตรี. 

2559)  

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชากร 

การศึกษาเป็นพื้นฐานอันสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเคร่ืองชี้นำสังคม ผู้ได้รับการศึกษาจึง

เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึ กษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น

การศกึษาเบื้องต้น เป็นการวางรากฐาน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวติ ทักษะในการสื่อสาร การเข้าสังคม 

และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการ

การศกึษาระดับแรกสุด เป็นหน่วยปฏบัิติท่ีใกล้ชิดกับชุมชน และผู้เรียนมากท่ีสุด เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ทางการศึกษา

ในพื้นท่ีในการจัดการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางปัญญา อารมณ์ สังคม และทาง

ร่างกาย สามารถพึ่งตนเอง ร่วมมอืกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี้ สถานศึกษาจะมี

ประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษานั้น ๆ ได้แก่ ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน 

หลักสูตร สื่อการสอน และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีสำคัญท่ีสุดเป็นกลไกสำคัญที่จะระดมการมสี่วนร่วม

ของคนทุกฝ่ายตัง้แต่ชุมชน ครู บุคลากรในสถานศกึษา และผู้เรียนมาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสถานศกึษา

ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรใน

สถานศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีหลักในการบริหารกิจการของสถานศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ 

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ สมรรถภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะอย่างสูงใน

การประกอบอาชีพ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม ซึ่งมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ท้ังมาตรฐานความรู้ และ

ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ

วชิาชพี ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวชิาชพี จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้

ร่วมประกอบวิชาชพี และจรรยาบรรณต่อสังคม  

ประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 

การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจท่ีสำคัญอย่างยิ่งของผู้บริหารในทุกระดับ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมเป็น

ภาวะผู้นำอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถใช้ได้จริงในการบริหารงานและเป็นคุณลักษณะสำคัญท่ีพึงมีในผู้บริหารทุกระดับ 

โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในทางวิชาชีพควรมีและแสดงออกอย่างมีจริยธรรม

ปัจจุบันกระแสทางความคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ได้ถูกนำไปใช้กับหลายเร่ืองหลายมิติในสังคมไทย เช่น กรณี

เหตุการณ์ทางการเมือง การปกครอง การศาสนา การศึกษา อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้นำองค์กรต่าง ๆ หรือ

ความประพฤติ หรือการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมของสมาชิกบางคนหรือหลายคนในสังคม เป็นภาพสะท้อนความเสื่อม

ถอยทางจริยธรรมของสังคมท่ีปรากฏทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และเกิดความตระหนักว่า ผู้นำ ภาวะผู้นำ และจริยธรรม มีความ

จำเป็นและสำคัญมากเพียงใดต่อการบริหารและพัฒนาชาติบ้านเมือง วิกฤตผู้นำ วิกฤติภาวะผู้นำ วิกฤตจริยธรรม 

ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา ขณะท่ี ภาครัฐได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้

แนวทางพัฒนาที่กำหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2509) จนถึงปัจจุบันสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-พ.ศ. 2559) ส่งผลให้มีระดับการพัฒนาสูงขึ้นท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่การแก้ไขปัญหาจริยธรรมก็ยังไม่

เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อกีท้ังยังได้ทวีความรุนแรงในกลุ่มของผู้บริหารระดับสูง และมคีวามซับซ้อนยากต่อการ

ตรวจสอบมากขึ้นเร่ือยๆ ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพประชากรต่ำท้ังในด้านความรู้  ทักษะและทัศนคติ มี

ปัญหาด้านคุณธรรม จรยิธรรม ประชากรจำนวนไม่นอ้ยไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

ขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐด้อยประสิทธิภาพ  ขาดความโปร่งใส มีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง การผลักดัน

ขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเต็มท่ี บางภาคส่วนของสังคมยังถูกท้ิงอยู่ข้างหลัง ปัจจุบันเป็นช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นท่ีจะต้องปรับการบริหารจัดการ

ให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอรัปชั่น ปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านยิมท่ีดีงาม มีวนิัย 

มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการรักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม กำหนดจุดเน้นการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านยิมตามบรรทัดฐานท่ี

ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคม

ส่วนรวม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ท้ังนี้ ผู้เขียนได้ประมวลความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมมานำเสนอดังนี้ 

ความหมายของจริยธรรม 

คำว่า จริยธรรม มีคำศัพท์หลายคำท่ีนำมาใช้  และมีความหมายคล้ายคลึง คาบเกี่ยว ใกล้เคียง 

สอดคล้อง เช่ือมโยงกัน เช่น จริยศาสตร์ จรรยาบรรณ ค่านยิม ศลีธรรม และคุณธรรม นักปราชญ์จากหลายสาขาทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ ให้ความหมายมากมาย นอกจากนี้ยังมีความไม่ตรงกันในการบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย 

แทนคำศัพท์ภาษาตา่งประเทศ ผู้เขยีนได้รวบรวมมานำเสนอดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความหมาย จรยิธรรม (ethics) จากนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ 

นักวิชาการ/หน่วยงาน ความหมาย จริยธรรม (ethics) 

พุทธทาสภิกขุ (2521: 3) สิ่งที่พึงประพฤติ จะต้องประพฤติ ส่วนศีลธรรม หมายถึง สิ่งที่กำลังประพฤติอยู่ หรือ

ประพฤติแล้ว จริยธรรม (ethics) ในรูปของปรัชญา คือสิ่งที่ต้องคิดต้องนึก ส่วนเร่ืองศีลธรรม 

(morality) ต้องทำอยู่จริง ๆ เพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า 

สุมน อมรววิัฒน์. (2530)  1) จริยธรรม เป็นคำที่ใชใ้นสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ เน้นลักษณะของความประพฤติที่สังคม

นิยมชมชอบว่าถูกต้องเหมาะสม หมายถึง แบบแผนของความประพฤติที่ยึดหลักของศีลธรรม  

2) ศีลธรรมเป็นหลักการของคุณงามความดีที่มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ อิงหลักศาสนาและมีหลัก

เป็นสากล  

กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ. 

(2546) 

1) จริยธรรม หมายถึง ความดีงาม (virtue) ประเพณี (customs) ธรรมเนียมปฏิบัติ (habitual 

conduct) และศีลธรรม (morals) ซึ่งหมายถึง จารตีประเพณ ี 

2) จรรยาบรรณ หมายถึง กฎเกณฑ์แห่งความดีที่สมาชิกของสังคมพึงปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าพฤติกรรมดีงามนั้น จำเป็นต้องมีการกำหนดอย่างเป็นทางการเพื่อ

สมาชิกทุกคนจะได้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ เพราะสมาชิกแต่ละคน มิได้ผ่าน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเหมือนๆ กัน ย่อมมีความแตกต่างกันทางค่านิยม ทัศนคติ และ

พฤติกรรม การจะให้สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าได้รับรู้จริยธรรมร่วมกัน เพื่อเกียรติยศ 

ศักดิ์ศรี ของวงการวิชาชีพ และเพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดขึน้จากการประพฤติมิชอบของ

สมาชิกให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม จึงได้มีการบัญญัติ หรือออกข้อบังคับของวิชาชีพซึ่ง

เรียกว่า จรรยาบรรณ (professional ethics หรือ ethical codes)  
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความหมาย จรยิธรรม (ethics) จากนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

นักวิชาการ/หน่วยงาน ความหมาย จริยธรรม (ethics) 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546: 291) 1) จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศลีธรรม กฎศีลธรรม  

2) ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจ และกำหนดการ

กระทำของตนเอง  

3) จรรยา หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ ในคณะ มีจรรยา หมายความ

ว่า มีความประพฤติที่ดี  

4) จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง

กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก เป็นลายลักษณ์

อักษรหรือไม่ก็ได ้ 

5) จิตสำนึก ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า conscious หมายถึง ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัวสามารถ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย  

6) ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดี ที่ชอบ ศีลและธรรม ธรรมในระดับศีล  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2546: 

32) 

ธรรมที่ เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม จริยะ (หรือ จริยธรรม ) อัน

ประเสริฐ เรียกว่า พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือ พรหมจรรย์) แปลว่า ความประพฤติอัน

ประเสรฐิ หรือ การดำเนินชีวติอย่างประเสรฐิ หมายถึง มรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

เทียบศีลธรรม 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 (ราชกิจจานุเบกษา. 2550 ก)  

กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ กำหนดไว้สำหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคง และปลอดภัย

ในการดำรงชีวติ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562 

(ราชกิจจานุเบกษา. 2562) 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ประกอบด้วย 

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลกัของประเทศ อันได้แก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผดิชอบต่อหน้าที ่

(3) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิง่ที่ถกูต้องชอบธรรม 

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจติสาธารณะ 

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(6) ปฏิบัตหิน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ

(7) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดแีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

เพียเจย์ (Piaget. 1960)  องค์ประกอบของกฎเกณฑ์ ที่บุคคลยอมรับว่าถูกต้องดีงามควรประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้

ไดรั้บการยอมรับจากสังคม  

คาร์เตอร์ ว ีกู๊ด (Carter V. Good. 

1974: 314)  

การปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 

จากความหมาย จริยธรรม ของนักการศึกษาท้ังไทยและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า จริยธรรม 

หมายถึง กฎเกณฑ์หรือแบบแผนของความประพฤติซึ่งความดีงามของมนุษย์ หรือแนวทางท่ีพงึปฏบัิตขิองคนในสังคม

หนึ่งๆ ท่ีเห็นร่วมกันว่าถูกตอ้งดีงาม พฤติกรรมใดเป็นพฤตกิรรมควรปฏบัิติ พฤตกิรรมใดควรงดเว้น ควรยดึถือในการ

ดำรงชีวิต และการทำตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีความสงบสุขต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เพื่อให้บุคคลในสังคม

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น บุคคลผู้ปฏิบัตติามจริยธรรมย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขต่อตนเอง ผู้อ่ืน 

และสังคม  
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ความสำคัญของจริยธรรมสำหรับผู้บรหิาร 

จริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของมนุษย์ทุกคน เป็นสิ่งท่ีสำคัญต่อชีวิตและสังคม มีส่วนสำคัญท่ีจะนำ

ความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้ามาสู่บุคคลและสังคมนั้น ๆ บุคคลใดขาดจริยธรรม บุคคลนั้นย่อมสูญเสียความ

น่าเชื่อถือ หากผู้บริหารองค์กรใดมีปัญหาในเร่ืองจริยธรรม นอกจากผู้บริหารนั้น ๆ จะสูญเสียความน่าเชื่อถือแล้วก็

ย่อมส่งผลให้คนในองค์กรมีปัญหาไปด้วย ท้ังในเร่ืองของจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กร และ

องค์กรใดท่ีมีปัญหาดังกล่าว องค์กรนั้นก็ย่อมสูญเสียความน่าเชื่อถือไปในท่ีสุด หากสังคมใดมีคนขาดจริยธรรมมาก  

ย่อมเป็นสังคมท่ีวุ่นวาย ไร้ความสุข ดังจะพบได้จากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวชิาชพีหลายแขนงในปัจจุบัน บราว์น และ 

เทรวิโน Brown & Trevino. (2006 อ้างถึงใน ปิยรัฐ ธรรมพทัิกษ์: 2558) กล่าวว่า ผู้บริหารท่ีประสบความสำเร็จอย่าง

ยั่งยืนนัน้ ตอ้งมีคุณสมบัตท่ีิโดดเด่นในดา้นจรยิธรรม และความสามารถในการปฏบัิตงิาน 

รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลให้ความสำคัญเร่ืองจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรม

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 บทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 77 รัฐตอ้งจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง

จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอื่น

ของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี (ราชกิจจานุเบกษา. 

2540) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกำหนดขึ้น  

(ราชกิจจานุเบกษา. 2550) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กำหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นมาตรฐานกลาง บังคับใช้กับข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด

ราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการท้ังหลายเกิดสำนึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรมในหนา้ที่ ผดุงเกียรตแิละศักดิ์ศรีข้าราชการ

ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม (ราชกิจจานุเบกษา. 2552) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติใน หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 วรรค 3 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม สำหรับ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 20) สำหรับนโยบายด้านจริยธรรมในภาคส่วน

การศึกษา รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษา

ของชาติ บทบัญญัติ หมวด 1 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 กำหนดวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม โดยให้

อำนาจคุรุสภาซึ่งเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2556 ให้ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศกึษาต้องประพฤตปิฏิบัตติาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ

ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันนำมาซึ่งเกียรติและ

ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ประกอบด้วย หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมวด 3 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และหมวด 5 จรรยาบรรณต่อสังคม 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2556) จากความสำคัญของจรยิธรรมสำหรับผู้บริหารข้างตน้ สรุปได้ว่า จรยิธรรม มีความสำคัญ

และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นมาตรฐานคุณค่าแห่งความดีงามของการกระทำ 
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ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้มีจริยธรรมย่อมผดุงเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของตน ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของสังคม  และดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ย่อมประสบ

ความสำเร็จอย่างย่ังยนื  

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 

ปัญหาเร่ืองจริยธรรมของผู้บริหาร ไม่ว่าจะในระดับรัฐบาล ระดับประเทศ ลงมาถึงหน่วยงานต่างๆ ไม่ใช่เกิด

จากความไม่รู้เร่ืองจริยธรรม หรือคุณลักษณะท่ีดีของผู้บริหาร หากเกิดจากการไม่ปฏบัิติตามหลักการท่ีถูกต้อง หรือ

ทำท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าไม่ถูกไม่ต้อง (ประภัสสร เสวิกุล. 2546: เว็บไซด์) ปัญหาการประพฤติผิดจริยธรรมท้ังของผู้บริหาร

ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงในประเทศไทยยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ดังท่ีปรากฏทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

เช่น กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ผู้ปกครอง

เผยแพร่คลิปเรียกรับเงินเพื่อรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เมื่อปีการศึกษา 2560 หรือผู้อำนวยการโรงเรียน

อนุบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแห่งหนึ่งถูกครูเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นอดีตเลขานุการ

ส่วนตัว นำเร่ืองเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาว่ามีการนำเงินโรงเรียนไปใช้ส่วนตัว 

และมีการไปกู้ยืมครูในโรงเรียนจนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักต้องเป็นหนี้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกว่า 10 ล้าน

บาท  (ไทยรัฐ. 18 กันยายน 2562: เว็บไซด์) วันนี้ประเทศไทยของเราขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคม มีการทุจริต

คอรัปชั่นในทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับผู้นำ อันจะนำไปสู่ความเสียหายในหลายๆ เร่ือง เพราะฉะนัน้ เวลานี้

สังคมของเราจึงต้องการพลังแห่งความดี ต้องการผู้นำที่เป็นคนดี ตอ้งการคนไทยท่ีเป็นต้นแบบให้ลูกหลานของเราได้ 

(พระมหาวุฒชิัย วชิรเมธี. 2558) จากปัญหาท่ีกล่าวข้างตน้ สิ่งเหล่านี้ไม่อาจปฏเิสธว่าคือ ภาพสะทอ้นความเสื่อมถอย

ทางจริยธรรมของสังคมไทยอย่างมาก ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน ล้วนมีเร่ืองความทุจริต คอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ 

ท่ามกลางปัญหาหลากหลายดังกล่าว ทุกภาคส่วนตระหนักร่วมกันว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศท่ีพัฒนาแลว้ให้มคีวามมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยนืในระยะยาว ต้องส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวัย ให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น

สภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การเรียนรู้ 

และการพัฒนาทักษะให้ท่ัวถึงในทุกพื้นท่ี พร้อมท้ังต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี 

มวีนิัย มีค่านิยมท่ีด ีมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารบ้านเมอืง หรือสถาบันการเมืองในอนาคตจึงตอ้งมคีวามกล้า

ในทางจริยธรรม ใส่ใจ เคร่งครัด และปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง สร้างมาตรฐานให้เห็นว่า แม้เพียงเล็กน้อยท่ามกลาง

ความสงสัยในความประพฤติตามหลักจริยธรรม หากยังไม่มีคำตอบให้ชัดเจน ก็พร้อมจะออกไปเพื่อให้ตรวจสอบ 

สำหรับสถาบันครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง และสถานศกึษาควรเป็นผู้ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่คนไทย วิชาชีพ

ทางการศึกษาเป็นวิชาชีพท่ีได้รับการคาดหวังจากสังคมสูงในเร่ืองจริยธรรม  เนื่องจากความคาดหวังสังคมต่อ

พฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาทุกยุคทุกสมัย ท่ีต้องทำหน้าท่ีหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มี

ความรู้ ทักษะและสามารถรองรับวัตถุประสงค์ด้านจริยธรรมแก่สังคมได้อกีด้วย ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศกึษา ต้อง

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา มีจริยธรรม และคุณธรรมสูง 

เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ มีเมตตาความเห็นอกเห็นใจ ให้ความอบอุ่น มีความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ เป็นเพื่อน และเป็นท่ี

ปรึกษาได้ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย อธิบายว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (ethical 

leadership) หมายถึง คุณลักษณะผู้นำที่มจีริยธรรม มจีิตสำนึก เจตคต ิและพฤติกรรมที่นำหลักเกณฑ์จรยิธรรมมาใช้

ในกระบวนการบริหารจัดการ และรับผิดชอบในการพัฒนาจริยธรรมท้ังของตนเองและผู้อื่นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม

ต้องมีเจตคติและแนวทางการทำงานท่ีมีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การเห็นคุณค่าของงาน มีความซื่อสัตย์ 

ขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีจิตอาสา รับผิดชอบ เสียสละเพื่อ



 
                                                                

141 

 

ประโยชน์ส่วนรวม และปฏบัิตตินตามแบบแผน จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ บางกรณไีม่ได้ระบุเป็นลาย

ลักษณ์อักษร แต่เป็นคุณธรรมท่ีผู้นำควรยดึถือและปฏิบัติอยู่เสมอ การตัดสินเกี่ยวกับจริยธรรมมักเป็นการตรวจสอบ

ผลท่ีได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ขอบเขตความคงท่ีของพฤติกรรมจะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานคุณธรรม

และผลตามมากับตนเองและผู้อื่น โดยท่ัวไปผลท่ีได้สามารถใช้ตัดสินกระบวนการได้  มาตรฐานคุณธรรมท่ีใชป้ระเมิน

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับขององค์การ 2) นำคุณธรรม

ของศาสนามาปรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 3) การคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากรใน

องค์การ 4) มีความซื่อตรงในการบริหารและปฏบัิตงิานโดยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน 5) สร้างความสามัคคี

และความสัมพันธ์ท่ีดี และ 6) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้นำเชิงจริยธรรมสามารถ

พัฒนาจริยธรรมในองค์การได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและให้แรงเสริมแก่ผู้ท่ีมีพฤติกรรม

จริยธรรม โดยเฉพาะผู้นำทางการศึกษาต้องมีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสูงเพื่อทำให้ทุกคนในสถาบันการศึกษาทำงาน

ร่วมกันในองค์การอย่างมีความสุข. (จินดารัตน์ โพธ์ินอก.2559: เว็บไซด์) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจ 

เร่ืองภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยระยะแรกๆ เป็นการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงแนวคิด และทฤษฎี 

แต่ระยะต่อมามีผู้ให้ความสนใจนำภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัตมิากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น  

จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล. (2561) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม  ประกอบด้วย 

จริยธรรมด้านความเคารพ จริยธรรมด้านการบริการ จริยธรรมด้านความยุติธรรม จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 

จริยธรรมด้านความร่วมมือ จริยธรรมต่อกฎหมาย จริยธรรมต่อสังคม และจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี สำหรับ

องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมท่ีประชาชนคาดหวังสูงสุด  คือ ด้านความซื่อสัตย์ 

ได้แก่ การปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แสดงความโลภมักมากในลาภผลและคอรัปชั่น ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง

และไม่หลอกลวงประชาชน รองลงมาคือ ด้านความยุติธรรม ได้แก่ การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เบียดเบียนและไม่เอารัด

เอาเปรียบประชาชน ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง  

และด้านการบริการ ได้แก่ การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพ 

และอ่อนน้อมต่อประชาชนผู้ใชบ้ริการ  

ไกรศร รักสวน. (2559) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียน

วิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำเชิง

จรยิธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความเป็นผู้นำด้านคุณธรรม ความกระตือรือร้น ความซื่อสัตย์ ความมีนำ้ใจ 

ความเฉลียวฉลาด และการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา ด้านความเฉลียว

ฉลาด และด้านความซื่อสัตย์  

กฤษณะ เหลืองทอง. (2556) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง

พะเยา ผลการศกึษาพบว่า คุณลักษณะของผู้นำเชิงจริยธรรมของของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมคีุณธรรม จรยิธรรม 

มคีวามยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ มคีวามเสียสละ มีบุคลิกภาพด ีและ

มวีสิัยทัศน์  

กมลทิพย์ ทองกำแหง. (2554) ศกึษาภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม มี 3 ด้าน คือ ภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมต่อตนเอง ภาวะผู้นำเชงิจริยธรรมต่อ

เพื่อนร่วมงาน และภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมต่อวชิาชีพ  
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ชุติมา รักษ์บางแหลม. (2559) วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารมี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเป็นกัลยาณมิตรในการบริหารงานให้กับหน่วยงานสังคมและ

วชิาชพี ด้านการบริหารงานท่ีสร้างศรัทธาต่อตนเอง สังคมและวชิาชพี ด้านการยนืหยัดอยู่บนความจริง ความถูกตอ้ง

อย่างเปิดเผยและเท่าเทียม ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีมุ่งมั่นในการบริหารงานท่ีมีจริยธรรมเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน 

และด้านการบริหารจัดการกับปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อนได้อย่างมคีุณภาพภายใต้หลักจริยธรรม  

หนูไกร มาเชค. (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษาควรมี  5 

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความไวว้างใจ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความเคารพ 4) ความเป็นพลเมืองดี และ 5) ความ

ยุติธรรม  

ฐิตินันท์ เสริมสาธนสวัสดิ์. (2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำจริยธรรมทางพุทธศาสนาของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบภาวะผู้นำจริยธรรมทางพุทธศาสนาของผู้บริหาร

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 หลักธรรม ได้แก่ หลักทศพธิราชธรรม หลักพรหมวหิารธรรม และ

หลักสังคหวัตถุธรรม  

ธัชชัย ชูกลิ่น. (2558) ได้ศกึษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุของปัจจัยท่ีมอีทิธิพลต่อพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้นำ (2) ปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมองค์การท่ีเน้นหลักธรรมาภิบาล (3) ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การทางจริยธรรม และ (4) ปัจจัยด้าน

สถานการณ์ 2) ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 4 

ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้นำ(2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การท่ีเน้นหลักธรรมาภิบาล (3) ปัจจัยด้าน

บรรยากาศองค์การทางจริยธรรม และ (4) ปัจจัยดา้นสถานการณ์  

สุรัตน์ ไชยชมภู (2557) เสนอบทความเร่ืองภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษา. ผู้เขียนได้เสนอ

เร่ืองภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นตัวแบบความประพฤติปฏิบัติท่ีดีทางจริยธรรม  เป็นท่ี

ยอมรับแก่ผู้ตามหรือลูกน้องท้ังในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าไว้วางใจ ความยุติธรรมและความเอาใจใส่ ผนวก

เข้ากับแนวคิด หลักการทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป เพื่อนำไปสู่

แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาโดยการใช้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งสามารถจำแนก

แหล่งท่ีมาของผู้นำเชิงจริยธรรมได้ นอกจากนี้ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ต้องเอาใจใส่และนำไปสู่การ

กระตุน้ความต้องการของแต่ละบุคคล กระตุ้นให้เกิดปัญญาและค้นหาวธีิการทำงานแบบใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงการ

ทำงานและความสามารถในการตัดสนิใจ. 

อาคม มากมีทรัพย์ (2557) ศึกษาจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) จริยธรรมผู้บริหาร

สถานศึกษาประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญ จำนวน 11 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความเมตตา กรุณา (2) ด้าน

กัลยาณมิตร (3) ด้านธรรมาภิบาล (4) ด้านความยุติธรรม (5) ด้านความซื่อสัตย์ (6) ด้านการบังคับตนเอง (7) ด้าน

ความมีเหตุผล (8) ด้านการเป็นผู้นำ (9) ด้านการปกครอง (10) ด้านความมีวินัย และ (11) ด้านความรับผิดชอบ 
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บทสรปุ  

จากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยมิติด้าน  1) หลักการหรือ 

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ควรประพฤติปฏิบัติ  มีลักษณะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตท่ี

ถูกตอ้งดีงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคม 2) คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทำให้บุคคลเลอืกกระทำใน

สิ่งท่ีดี ละเว้นสิ่งท่ีชั่ว สำหรับองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 มิต ิคือ มิตดิ้านการบริหารงาน มิตดิ้านการบริหารความสัมพันธ์ 

มิติด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และมิติด้านการบริหารจริยธรรม ความสำคัญของผู้บริหาร และความเป็นผู้นำ 

หรือภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership) มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากท่ียืนยันว่าภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อ

องค์กร ความเป็นพลเมืองดีในองค์กร (Organizational Citizenship Behavior: OCB ) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใน

องค์กร และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ผู้ปฎิบัติหนา้ที่ในตำแหน่งบริหารในทุกระดับต่างก็ต้องมีภาวะผู้นำทั้งสิ้น การ

บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จนัน้ไม่มทีฤษฎี และหลักการใดเหมาะสมท่ีสุด ท่ีสามารถ

นำมาใช้บริหารได้กับทุกสถานศึกษา แต่สิ่งหนึ่งท่ีสังคมคาดหวังจากผู้บริหารสถานศึกษา คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต 

หรือจริยธรรมในตัวผู้บริหารสถานศึกษา หากสถานศึกษานั้นๆ มผีู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ มีภาวะผู้นำเชิง

จริยธรรม จะทำให้สังคมไว้วางใจ ให้ความเชื่อถือ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องการผู้บริหาร

สถานศกึษาซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ในการบริหารงาน การบริหารความสัมพันธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ

การบริหารจริยธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม จึงเป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้บริหาร

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในยุคดจิิทัล ที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการขององค์การในปัจจุบันได้เป็นอย่างดยีิ่ง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 

ในการบริหารงานวชิาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS AND THE EFFECTIVENESS OF ACADEMIC ADMINISTRATION  

IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 31 
 

ปนุศรา เฉียดไธสง1* สุพัตรา รักการศลิป์2 และ โกวิท วัชรินทรางกูร3 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา                   

2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนจำนวนรวม 354 คน โดยการ

สุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมลีักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.098-0.877 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.953 สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 โดยภาพรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับ

มาก และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .824) 

 

คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การบริหารงานวชิาการ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were: (1)  the level of the transformation leadership of school 

administrators. (2) The level of the effectiveness in academic administration in schools, and (3) the relationship 

between the transformation leadership of school administrators and the effectiveness in academic administration 

in schools under the Secondary Educational Service Area office 31. 354 sample group from school administrators 

and teachers in the area were multi-stage sampling. Questionnaires with five rating scales were utilized to 

 
1 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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collect data. Discrimination is at 0.098-0.877 and reliability is at 0.953. Mean and Standard Deviation were 

applied to analyze the data in order to find Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient  

 The research revealed that (1 )  the transformation leadership of school administrators and the 

effectiveness in academic administration in schools under the Secondary Educational service areas office 3 1 

overall and individually were both at high level and (2) the correlation coefficient between the leadership change 

of school administrators and the effectiveness in academic administration in schools under the Secondary 

Educational Service Area office 3 1  was positively at high level. Statistical significance at the level of .01 (r = 

.824) 

 

Keywords: Transformational leadership / Academic administration / Secondary Educational Service Area Office 31 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และการเมือง แม้กระท่ังด้านการศึกษา จึงทำให้มีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผล

ให้เกิดวิกฤตการณ์หลายด้าน รวมถึงสังคมไทยด้วย วิกฤตการณ์ต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัญหา

ทางการศึกษา  เพราะถ้าหากการจัดการศึกษาสามารถนำเอาความรู้และเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการผลิตด้าน

อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากการศกึษาสามารถพัฒนาทักษะ ฝีมือ ความรู้ ความชำนาญการของแรงงาน

ไทยให้สอดคล้องกับความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ปัญหาวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ลดน้อยลง ซึ่งระบบการศึกษา

ของไทยนัน้  ยังขาดการบริหารจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องอาศัยการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดเป็น

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ในการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา โดยการปฏรูิปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษาในหลายด้าน ท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงและการจัดการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการ

องค์กรให้เหมาะสมกับโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาซึ่งผู้ท่ีเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันและนำพาองค์กรไปสู่

เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2550  คือ ผู้นำทางการศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำท่ี

แตกต่างจากผู้นำโดยท่ัวไปต้องใช้ความมีภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพเข้ามาในการบริหารจัดการและสร้างองค์กรให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และ

นอกจากนีภ้าวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารมีลักษณะของการใชค้วามสามารถในการกระตุน้ส่งเสริม

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏบัิติงานอยากเปลี่ยนแปลงการทำงานในองค์กรเกินกว่าความคาดหวังปกติในระดับท่ีสูงขึ้น และ

สามารถสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลง และให้ผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สุกัลยา ภักดีสกุล. 2557 : 83) ซึ่งการบริหาร

จัดการงานในโรงเรียนจึงจำเป็นจะต้องมีผู้นำหรือผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการท่ีดี ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้

การบริหารจัดการสำเร็จสมบูรณ์มากขึน้ สิ่งท่ีนักวชิาการทางด้านการศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญอกีประการหนึ่ง 

คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน เนื่องจากการ

บริหารงานด้านต่างๆ จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์พร้อมท่ีจะ

ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานให้มีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้น 
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 จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยในฐานะครูสายผู้สอนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 31 ผู้วิจัยจงึมคีวามสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ในการบริหารงานของโรงเรียนไปอย่างไร เพราะประสิทธิผลของการบริหารงานของโรงเรียน คือหัวใจหลักและ

ปัจจัยพื้นฐานของการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ี

โรงเรียนกำหนดให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 31 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลในการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

จันธิดา ผ่านสอน (2553) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้นำเชิง

บารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล             

2) ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า 

ประสิทธิผลของผู้บริหารโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมาจากมาก คือ ด้าน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคตใินทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาโรงเรียน 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน และ 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมและรายด้านอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio. 1995; อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวศิาล. 2556) ได้กล่าวว่า ทฤษฏีภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการท่ีผู้นำมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและให้ความสำคัญต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม เพื่อ

กระตุน้ให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามเกิดการพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึน้ ทำให้ผู้ร่วมงานตระหนักรูใ้น

ภารกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ขององค์กร โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้ซึ่งผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership II: CL) หมายถึง การท่ี

ผู้นำประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสำหรับผู้ตาม ผู้นำจะเป็นท่ียกย่อง เคารพ ศรัทธา ไว้วางใจ ผู้นำจะมี

วิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นำสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นำจะเป็นผู้มี
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ศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้นำจะหลีกเลี่ยงท่ีจะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อื่น และเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กร   

 2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง  การท่ีผู้นำจะประพฤตใินทางท่ีจูงใจให้เกิด

แรงบันดาลใจกับผู้ตาม  โดยการสร้างแรงจูงใจภายในการให้ความหมายและท้าทายในเร่ืองงานของผู้ตาม  ผู้นำจะ

กระตุ้นจิตวิญญาณของจริงให้มีชีวิตชีวา  ผู้นำมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ท่ีน่าดึงดูดใจสำหรับอนาคตและเพื่อศึกษา

ความหวังท่ีผู้นำต้องการอย่างชัดเจน ผู้นำจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมาย  และวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

ผู้นำจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้  และมีการมอง

อนาคตในแง่บวกบ่อยครั้ง พบว่าการสร้างแรงบันดาลใจท่ีเกิดขึน้ผ่านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและกระตุ้น

ทางปัญญาโดยการคำนึงถึงความปัจเจกบุคคล  ทำให้พูดตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  

 3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การท่ีผู้นำมีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนัก

ถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ไขปัญหาในหน่วยงานเพื่อหา

ข้อสรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์โดยผู้นำมกีารคดิและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มคีวามคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการให้กำลังใจผู้ตามให้ความพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่  ผู้นำมีการกระตุ้นให้พูดตาม

แสดงความคิดและเหตุผล     

 4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมายถึง ผู้นำจะมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นำให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทำให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมี

ความสำคัญ ผู้นำจะเป็นผู้ฝึกสอน (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการให้คำแนะนำการ

สนับสนุนและการพัฒนาผู้ตาม ผู้นำจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล  เพื่อผลสัมฤทธ์ิและการ

เจรญิเตบิโตของแต่ละคนผู้นำจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น   

เบิร์น (Burns’s theory of transforming leadership, 1978; อ้างถึงใน วัลลภ ขวัญมา, 2557) ได้อธิบายว่า 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational   leadership) เป็นกระบวนการท้ังผู้นำและผู้ตามต่างฝ่ายต่างยกระดับ

คุณธรรมและแรงจูงใจซึ่งกันและกัน ผู้นำจะพยายามยกระดับจิตสำนึกของผู้ตาม โดยมีอุดมคติสูงขึ้น และมีค่านิยม

ทางจริยธรรมสูงขึ้น เช่น มอีิสรภาพ เสรีภาพ ความยุตธิรรม ความเท่าเทียมกัน หรือสันตภิาพ เป็นต้น แทนท่ีจะมุ่งให้

เกิดความกลัว โลภ อิจฉา หรือความเกลียดชัง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะยกระดับความต้องการของผู้ตามให้

ตอ้งการในระดับสูงขึน้ 

ขวัญตา เกื้อกูลรัตน์ (2555) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

ขนาดกลางอำเภอโพธารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า ในภาพรวมมสีภาพท่ีปรากฏอยู่ในระดับมาก ส่วนใน

รายด้าน มีสภาพท่ีปรากฏอยู่ในระดับมากทุกรายด้าน 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพ

ธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า ใน

ภาพรวมมีสภาพท่ีปรากฏอยู่ ในระดับมาก ส่วนในรายด้านมีสภาพท่ีปรากฏอยู่ ในระดับมากทุกรายด้าน                      

3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน 4) ภาวะ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
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Regression Analysis) พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง ท่ีถูก

คัดเลือกท้ังหมดจำนวน 4 ด้านจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการมีอทิธิอย่างมอีุดมการณ์ หรือการสร้างบารม ีด้านการ

คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นการใชปั้ญญาสามารถร่วมกันทำนาย 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง ในภาพรวมได้ร้อยละ 79.20 

 บุษยพรรณ  พรหมวาทย์ (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้            

1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นหลายด้านพบว่า  2) การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา  เขต  1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติ

ระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต  1 มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ 0.01 ในระดับสูง 

 สุธาสินี สิงห์ประโคน (2558) ได้วิจัยเร่ือง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 32 พบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ

เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีเพศและมี

ประสบการณ์แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน ธุมากร เจดีย์ดำ (2559) ได้วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกใน

ระดับสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

คอตเตอร์ (Kotter; อ้างถึงใน ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2560) ได้กล่าวว่า มีผู้บริหารหลายคนท่ีไม่รู้ว่าการแปร

รูปองค์การนั้นเป็นกระบวนการ ไม่ใช่แค่เหตุการณ์การแปรสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงองค์การต้องก้าวไปตาม

ขั้นตอนต่างๆ แต่ละขั้นตอนตอ้งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลาหลายหลายปี ถึงจะสำเร็จ

การทำความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลง และข้อควรระวังท่ีมีเฉพาะในแต่ละขั้นตอนนั้นจะช่วยให้

ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปองค์การความกดดันท่ีจะเร่งรัดกระบวนการนั้น ทำให้ผู้บริหารละเลยขั้นตอน

บางอย่างการใช้ทางลัดอาจทำให้องค์การไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ หรือการประกาศชัยชนะเร็วเกินไปก็เช่นกัน 

แม้แต่ผู้บริหารท่ีมีความสามารถสูงสูงก็ยังเคยทำผิดร้ายแรงเช่นนั้นมาแล้ว ผลท่ีตามมาก็คือการสูญเสียแรงขับ

เคลื่อนท่ีคนในองค์การจะเดินหน้าต่อเพื่อให้การปฏิรูปองค์การประสบความสำเร็จผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นซึ่งต้องแลกมาด้วย

ความวิริยะอุตสาหะกับถูกปฏิเสธ และความพยายามท้ังหลายท้ังปวงเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์การกลับต้องถูกยกเลิก

ไป 
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สมมตฐิานการวิจัย 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียน   

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ด้านเนื้อหา 

  การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio : 1995; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล . 

2556) ประกอบด้วย   

4 ประการ คือ 

  1.1 การมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

  1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

  1.3 การกระตุ้นทางปัญญา 

  1.4 การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  และประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 31 โดยมกีารสังเคราะห์จากแนวคดิของ กระทรวงศึกษาธกิาร (2546)  กมล ภู่ประเสริฐ (2547; อา้ง

ถึงใน กาญจนา แก้วสา. 2554) สัมมนา รธนิธย์ (2556) และกาญจนา แก้วสา (2554) ในการกำหนดขอบข่าย

งานวจิัยไว้ดังนี ้

  1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

  4. การนเิทศการศกึษา 

  5. การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

 2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1. ประชากร  

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปีการศึกษา  2561  มีจำนวนโรงเรียนท้ังหมด 50 โรงเรียน 

โดยมีผู้บริหารมจีำนวน 119 คน  และครูผู้สอนมจีำนวน  4,148  คน รวมประชากร  4,267  คน  

  2.2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปีการศึกษา 2561  กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง

สำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 354 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multistage Stage sampling) จะได้ผู้บริหารสถานศกึษาจำนวน 32 คน และครูผู้สอนจำนวน 322 คน 
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 3. ด้านตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  3.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาตามทฤษฎีของแบส และอ

โวลโิอ  มี  4  ด้าน ประกอบด้วย 

   3.1.1 การมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

   3.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

   3.1.3 การกระตุ้นทางปัญญา 

   3.1.4 การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามขอบข่ายการ

บริหารงานวิชาการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาและสรุปได้ว่า ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ มีแนวปฏิบัติงาน 5 ด้าน 

ประกอบด้วย 

   3.2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

   3.2.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกา 

   3.2.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

   3.2.4 การนเิทศการศกึษา 

   3.2.5 การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

  

กรอบแนวคดิวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วจิัยได้เน้นการศกึษาทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของแบส และอโวลิโอ และได้นำมา

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มี  4  ด้าน คือ 1) การมอีทิธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา และ 4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ซึ่งในนิยามศัพท์เฉพาะอีกตัวแปรหนึ่ง คือประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายภารกิจของงานวิชาการ           

ท่ีผู้วิจัยได้ทำการศึกษาขอบข่ายงานวิชาการแล้วทำการสังเคราะห์ได้ 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน            

4) การนิเทศการศกึษา และ 5) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา สามารถเขียนเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิด

ของการวจิัยคร้ังน้ี ดังตารางในภาพท่ี 1  

  ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภูมแิสดงกรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

ภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงตามทฤษฎีของแบส 

และอโวลิโอ (Bass & Avolio) ม ี 4  ดา้น 

  1. การมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 2. การ

สร้างแรงบันดาลใจ 

  3. การกระตุ้นทางปัญญา 

  4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการตามขอบข่าย

ภารกิจงานวิชาการ ดังน้ี  

  1. การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศกึษา 

  2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

  4. การนเิทศการศกึษา 

  5. การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปีการศึกษา  2561  มีจำนวนโรงเรียนท้ังหมด 50 โรงเรียน โดยมี

ผู้บริหารมีจำนวน 119 คน และครูผู้สอนมีจำนวน 4,148  คน รวมประชากร 4,267 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 354 

คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) จะได้ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 32 คน และ

ครูผู้สอนจำนวน 322 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 31 และตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานวชิาการ  โดย

ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มลีักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยติดต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อขอความอนุเคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองโดยได้รับข้อมูลกลับมา  354 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ 

(ตามบทคัดย่อ) 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ข้อคำถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 35 ข้อ ผ่านเกณฑ์จำนวน 32 ข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.6 - 1.0 และแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของงานวิชาการ จำนวน 32 ข้อ ผ่านเกณฑ์จำนวน 30 ข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.6 - 1.0 มีค่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง 0.098 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของงานวิชาการ มีค่าอำนาจจำแนก 0.877 โดยข้อท่ีมี

ค่าอำนาจจำแนกต่ำผู้วิจัยได้นำมาปรับข้อคำถามให้เข้ากับนิยามศัพท์เฉพาะมากขึ้น 

 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

ผลพบว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.953 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลงานวิชาการมคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.953 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สามารถสรุปตามความ

มุ่งหมายของการวจิัย ได้ดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม สภาพตำแหน่ง  

สถานภาพทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ตำแหน่ง 

    ผู้บริหาร 

    คร ู

 

32 

322 

 

9.04 

90.96 

รวม 354 100 
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 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน 354 คน เมื่อจำแนกตาม ตำแหน่ง เป็น

ผู้บริหารจำนวน 32 คน (ร้อยละ 9.04) และครูจำนวน 322 คน (ร้อยละ 90.96)  

 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 31  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ                     

 ผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. ความหมาย 

1. การมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

2. การสร้างแรงบันดาลใจ 

3. การกระตุ้นทางปัญญา 

4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

4.22 

4.23 

4.23 

4.20 

.56 

.47 

.52 

.53 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.22 .52 มาก 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารเละครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22, S.D. = .52) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกระตุ้นปัญญา             

(x̅ = 4.23, S.D. = .52) รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̅ = 4.23, S.D. = .47) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ ์(x̅ = 4.22, S.D. = .56) และด้านการคำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x̅ = 4.20, S.D. = .53) ตามลำดับ 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ

 บริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 31 โดยรวมและราย

 ด้าน 

ประสทิธิผลในการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. ความหมาย 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4. การนเิทศการศกึษา 

5. การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

4.33 

4.24 

4.36 

4.31 

4.11 

.54 

.58 

.61 

.57 

.52 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.27 .56 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารเละครูเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.27,              
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S.D. = .56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (x̅ = 36, S.D. = .61) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (x̅ = 4.33, 

S.D. = .54) ด้านการนิ เทศการศึกษา  (x̅ = 4.31, S.D. = .57) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา               

(x̅ = 4.24, S.D. = .58) และด้านการพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (x̅ = 4.11, S.D. = .52) ตามลำดับ 

  

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 31 ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้  

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

 ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา               

 เขต 31 โดยรวมและรายด้าน 

ตัวแปร E1 E2 E3 E4 E5 E 

T1 

T2 

T3 

T4 

.436** 

.532** 

.625** 

.788** 

.486** 

.706** 

.780** 

.828** 

.508** 

.545** 

.652** 

.741** 

.446** 

.587** 

.578** 

.748** 

.584** 

.665** 

.639** 

.676** 

.553** 

.684** 

.738** 

.851** 

T .695** .813** .715** .688** .748** .824** 

** มนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 4 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน (E) อยู่ในระดับสูง (r = .824) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 กับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ทางบวกสูงสุด ได้แก่ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (r = .813) รองลงมาคือด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (r = .748) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (r = .715) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา (r = .695) และด้านการนเิทศการศกึษา (r = .688) ตามลำดับ 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในแต่ละด้านกับประสิทธิผลใน

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ทุกด้าน โดย

ด้านท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด ได้แก่ การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = .851 ระดับสูงมาก)  

รองลงมาได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (r =.738 ระดับสูง) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

(r = .684 ระดับสูง) และด้านการมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = .533) ตามลำดับ  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในแต่ละด้านกับประสิทธิผลใน

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน เป็นรายคู่ในแต่ละด้าน พบว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับระดับสูง 
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อภปิรายผลการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก โดยจำแนกออกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

พบว่าผู้บริหารเป็นท่ียกย่อง เคารพ ศรัทธา ไว้วางใจ และประพฤติตนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กรประพฤติตัว

เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ  

จันธิดา ผ่านสอน (2553) พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ดมีภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรือภาวะผู้นำเชิงบารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ดำ (2559) พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับ

มาก เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลำดับ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ บุษยพรรณ  พรหมวาทย์ (2558)  

พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นหลายดา้นพบว่า  

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน

การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมาได้แก่  ด้านการใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน 

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการ

สร้างสื่อกลางท่ีมีศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ำท่ีสุดตามลำดับ สุธาสินี สิงห์ประโคน (2558) ได้วิจัยเร่ือง ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า           

1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน 1.1) ภาวะ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา 

เขต 32 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 1.2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 1.3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยรวมและ

รายข้ออยู่ในระดับมาก 1.4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศกึษา เขต 32 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  

 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพบว่าผู้บริหารประพฤติในทางท่ีจูงใจให้

เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจภายในการให้ความหมายและท้าทายในเร่ืองงานของครู และ

ผู้บริหารหาแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ท่ีดีกว่าการบริหารงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญตา 

เกื้อกูลรัตน์ (2554) พบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า ในภาพรวมมี

สภาพท่ีปรากฏอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้าน มีสภาพท่ีปรากฏอยู่ในระดับมากทุกรายด้าน และในรายข้อมีสภาพท่ี

ปรากฏอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ โดยประเด็นท่ีมีสภาพปรากฏมากท่ีสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาตามด้วยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมีและพบว่าด้านท่ีมี
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สภาพท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ จันธิดา ผ่านสอน 

(255) พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ดมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะ

ผู้นำเชิงบารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ดำ (2559) พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมาก

ไปน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลำดับ 

 ด้านกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพบว่าผู้บริหารมกีารกระตุ้นครูได้ตระหนักถึง

ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ครูมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ไขปัญหาในหน่วยงานเพื่อหา

ข้อสรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  จันธิดา ผ่านสอน (2553) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ร้อยเอ็ด พบว่า มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 

คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้นำเชิงบารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษยพรรณ  พรหมวาทย์ 

(2558) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี ้ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

รองลงมาได้แก่  ด้านการใชค้วามฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน ด้านการกระตุน้การใชปั้ญญา  ด้านการสร้างแรงบันดาล

ใจ  ด้านการคำนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างสื่อกลางที่มศีักยภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ำท่ีสุดตามลำดับ  

 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก โดยภาพรวมยู่ในระดับมาก เนื่องจากพบว่าผู้บริหารมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นำให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคลและทำให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ จันธิดา ผ่านสอน (2553) พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ดพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอ้ยเอ็ด

มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ด้านการมี

อทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้นำเชงิบารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้าน

การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษยพรรณ  พรหมวาทย์ (2558) ได้ศกึษาภาวะ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ดำ (2559) พบว่า ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปนอ้ย 3 ลำดับแรก คือ ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลำดับ 

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 31ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลใน

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอ้ย คือ ด้านการ

วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
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ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการนิเทศ และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ สุภาพร  พิลาดรัมย์ (2557) ได้ศกึษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา            

มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด   (x̅ = 4.21) รองลงมาคือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน                 

(x̅ = 4.17)  ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับด้านวิชาการของสถานศกึษา (x̅ = 4.17)  และการคัดเลอืก

หนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (x̅= 4.16)  ตามลำดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ดำ 

(2559) ได้วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก คือ การบริหารท่ัวไป การบริหารวิชาการ และการบริหาร

งบประมาณ ตามลำดับ 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลในการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวจิัยพบว่าภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามลำดับดังนี้ ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทางบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี

ความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ดำ (2559) ได้

วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกใน

ระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้

บริหาสถานศึกษา ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา ด้านการ

คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปาน

กลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร พิลาดรัมย์ (2557) ได้ศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา              

ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จำแนกตาม

สถานภาพการปฏบัิตงิานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ค้นพบข้อมูลท่ีสำคัญอันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนและ

สามารถนำผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ได้ จึงขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
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 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

  1.1 ผลของการวจิัยเป็นความสัมพันธ์ทางบวกทุกประเด็น นั่นคอื ถ้าเพิ่มตัวแปร (X) ตัวหนึ่ง ตัวแปร (Y) อีก

ตัวก็เพิ่มตาม และถ้าลดตัวแปรตัวหนึ่ง ตัวแปร อกีตัวก็จะลดตาม 

  1.2 ดังนัน้ถ้าสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นดังกล่าว จะส่งผลต่อประสิทธิผลสูงขึน้ 

  1.3 โดยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทุกด้าน เช่น ด้านการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = .828) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษากับดา้นการคำนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล(r = 676) 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

  2.1 ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของการบริหารงาน

ของโรงเรียนท้ัง 4 ฝ่าย 

  2.2 ควรศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ

ของโรงเรียน ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 

  2.3 ควรศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการ

ของโรงเรียน ท่ีมีผลงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงประจักษ์ เช่น ผู้บริหารโรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จในการ

บริหารจัดการศกึษา ได้รับรางวัลดเีด่นในการพัฒนาผู้เรียนดา้นต่างๆ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

โรงเรยีนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   

FACTORS AFFECTING TO LEARNTNG ACHIEVEMENT OF MATTHAYOMSUKSA 6  

STUDENTS AT SARASAS WITAED KLONGLUANG SCHOOL, PATHUMTHANI PROVINCE 

 
ทิพย์ภาพร  เชื้อสุวรรณ์1 และ อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ2 

 

บทคดัย่อ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัย ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ  กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 จำนวน  52 คน เครื่องมอืท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 

แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.91 สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน  ผลการวจิัย พบว่า 1)ปัจจัยท่ีส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนในด้าน

พฤติกรรมทางการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และด้านเจตคติต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนปัจจัย

ด้านครูผู้สอน ด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และด้านคุณภาพการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

2)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ด้าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านพฤติกรรมทางการเรียน และด้านคุณภาพการสอน

ของครู มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติ ส่วนด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) สามารถพยากรณ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ได้ร้อยละ 11.8 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังนี ้      

   สมการถดถอยท่ีคำนวณโดยใชค้ะแนนดบิ คือ  𝑌′ = 1.057 + .848(X2) 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  𝑍′ = .343(Z2) 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  พฤตกิรรมทางการเรียน  

    คุณภาพการสอนของครู  สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the factors’s level affected to learning achievement of 

Matthayomsuksa 6 students in Sarasas Witaed Khlongluang School,  Pathumthani Province, 2)  to study the 

relationship between each factors and learning achievement of Matthayomsuksa 6 students, and 3) to find out 

the predictive equations of factors affected to learning achievement. The sample used in this study was 52 

Matthayomsuksa 6 students in academic year 2019. The research instrument was 5-scale rating questionnaire, 

40 items which reliability was .91. Frequency,  percentage,  mean,  standard deviation,  Pearson correlation 

coefficient and stepwise multiple regression, were employed for data analysis. 

 The results of this study were as follows : 1) The overall factors’ level affected to learning 

achievement of Mathayomsuksa 6 Students of Sarasas Witaed Khlongluang School, was at a high level. When 

considering each factor, it is found that the learner factor in motivation for achievement and attitude towards 

learning, were at a high level, respectively, while the teachers' factors found that the relationship between the 

teacher and students, and the quality in teaching of teachers were at the high level, respectively. 2) The 

relationship between each factors with learning achievement of Mathayomsuksa 6 students in Sarasas Witaed 

Khlong Luang School found that motivation for achievement  was a statistically significant positive relationship 

with learning achievement at .05 level. As for the attitude towards learning, learning behavior and the quality of 

teaching of teachers, were not statistically significant positive correlation with the learning achievement. As for 

the relationships between teachers and students, was not statistically significant a negative relationship with the 

learning achievement. 3)Personal factors of achievement motivation (X2) could be applied to predict the students’ 

learning achievement at 11.8 percent. The predictive equation of learning achievement is shown in the form of 

raw scores and standard scores as follows: 

          𝑌′ = 1.057 + .848 (X2) 

                       𝑍′ = .343 (Z2) 

 

Keywords: Achievement / Attitude towards learning / Motivation for achievement / Learning behavior /    

                Teaching quality of teachers / the relationship between teachers and students. 

  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

  การศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาเยาวชนท้ังทางด้านปัญญา บุคลิกภาพ และช่วยให้เยาวชนมี

ความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มคีุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ ซึ่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา  ดังท่ีมาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ

วัฒนธรรมในการดำรงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมคีวามสุข (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553: 84)  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของการศึกษา และสะท้อนให้เห็นถึง

คุณภาพ และระดับความสามารถของผู้เรียนในด้านของทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียน 

และสามารถนำความรู้ท่ีได้นั้นไปประยุกต์ใช้ และเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ ผู้ท่ีมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีมักเป็นท่ีต้องการของหน่วยงาน รวมถึงการมีโอกาสท่ีดีในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น

ด้วย (ประณต  เค้าฉิม, 2557: 61) แม้การศึกษาของไทยจะให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ เห็นได้จากผล

การทดสอบทางการศกึษา ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า

ร้อยละ 50 โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และต่ำ 

(สำนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560: 36-37) 

 การท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยเรานั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

ด้วยกันดังท่ี ณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล (2553: 85) ได้ทำการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่  ปัจจัยด้านตัวนัก เรียน ซึ่ งประกอบด้วย 1) เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  

2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ 

ปัจจัยด้านโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 1)คุณภาพการสอนของครู  2)สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน นอกจากนี้  

ปิยนุช สิงห์สถิต (2558: 105) ได้ทำการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ผลวจิัยพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คุณภาพการสอนของครู ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษา 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และพฤติกรรมทางการเรียน  ปัจจัยด้านครูผู้สอน ได้แก่ คุณภาพการ

สอนของครู และสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบท่ีคาดว่าจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

     1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาร

สาสน์วเิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

    2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

    3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสารสาสนว์เิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   

 การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัย ได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยสรุป ดังนี้ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และองค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึความสามารถในการท่ีพยายามเข้าถึงความรู้ซึ่งเกิดจากการทำงานที่
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ประสานกัน และตอ้งอาศัยความพยายามอย่างมาก ท้ังองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสตปัิญญา และองค์ประกอบท่ีไม่ใช่

สตปัิญญา แสดงออกในรูปของความสำเร็จที่สามารถสังเกตได้ (สมนึก  ภัททิยธน,ี 2546: 65) 

 เจตคตติ่อการเรียน 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายของเจตคติ ความหมายเจตคติต่อการเรียน องค์ประกอบของเจตคติ และ

ลักษณะของเจตคติ สรุปได้ว่าเจตคติต่อการเรียนหมายถึงความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการเรียน 

เป็นได้ท้ังทางบวก และทางลบ นักเรียนท่ีมีเจตคติทางบวกต่อสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมท่ีเผชญิกับสิ่งนั้น แต่หากนักเรียน 

มเีจตคติทางลบต่อสิ่งใดก็จะหลกีเล่ียง ไม่เผชญิกับสิ่งนัน้ (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2550: 35) 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ลักษณะผู้ท่ี

มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สรุปได้ว่าลักษณะผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มุ่งหาความสำเร็จ (Hope of Success) และกลัวความ

ล้มเหลว (Fear of Failure) มคีวามทะเยอทะยานสูง ตั้งเป้าหมายสูง มคีวามรับผิดชอบในการทำงานดี มีความอดทนใน

การทำงาน มคีวามสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง เป็นผู้ท่ีต้ังระดับความคาดหวังสูง (แสงเดอืน  ทวสีิน, 2545: 81) 

 พฤตกิรรมทางการเรียน 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายพฤติกรรมทางการเรียน สรุปได้ว่าพฤติกรรมทางการเรียนหมายถึง

พฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีกระทำเป็นประจำด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน

ให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ เป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีปฏิบัติเป็นประจำ สม่ำเสมอท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน

โดยเฉพาะวิธีการเรียน การรู้จักใชเ้วลาว่างในการเรียน ซึ่งพฤตกิรรมดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการซักถาม การตัง้ใจ

เรียน การวางแผนในการเรียน การจดคำบรรยาย และการทบทวนบทเรียน (มาลิน ี วชิราภากร, 2546: 27) 

 คุณภาพการสอนของครู 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายคุณภาพการสอนของครู องค์ประกอบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ

พฤตกิรรมการสอนท่ีมีคุณภาพ สรุปได้ว่าคุณภาพการสอนของครูหมายถึง เวลาท่ีครูทุ่มเทในการสอนเนื้อหาวิชา และ

เวลาท่ีนักเรียนใช้ทำงานหรือทำกิจกรรมท่ีเรียน การใช้การเสริมแรง การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการใช้ตัวล่อ การให้

ทุกคนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ ขวัญกำลังใจของห้องเรียน การใช้คำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง การจัด

ระเบียบการเรียนล่วงหนา้ (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2548: 13) 

 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และความสำคัญของสัมพันธภาพ

ระหว่างครูกับนักเรียน สรุปได้ว่าสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน หมายถึงการท่ีครูและนักเรียนปฏบัิตติ่อกันเพื่อให้

เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีท้ังในและนอกห้องเรียน การให้ความใกล้ชิด การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

(ลลนา  พรหมสุวรรณ, 2547: 4-20) 

  

สมมตฐิานการวิจัย   

 1. ปัจจัยด้านผู้เรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 2. ปัจจัยด้านครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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 3. ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านครูผู้สอน สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

ขอบเขตการวิจัย   

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ีี 6 โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2562 จำนวน  92 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ี ปีการศึกษา 2562 จำนวน  52 คน จากตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์

แกน (Krejcie & Morgan,1970: 608-610) แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 ตัวแปรที่ศกึษา 

  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียนมี 3 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

พฤติกรรมทางการเรียน และปัจจัยดา้นครูผู้สอน มี 2 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู สัมพันธภาพระหว่างครู

กับนักเรียน 

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

กรอบแนวคดิวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย   

         การวจิัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยเชงิสำรวจ (Survey Research)  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จำนวน 40 ข้อ โดยปัจจัยด้านผู้เรียน จำนวน 23 ข้อ ปัจจัยด้าน

ครูผู้สอน จำนวน 17 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) 0.67-1.00  

ปัจจัยด้านผูเ้รียน ได้แก ่ 

  - เจตคติต่อการเรียน 

  - แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

  - พฤตกิรรมทางการเรียน 
 

ปัจจัยด้านผูเ้รียน ได้แก่  

  - คุณภาพการสอนของคร ู

  - สัมพันธภาพระหว่างครูกับนกัเรียน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 



 

                                                                

166 

 

มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .25  ถึง .73 และค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบัค (Cronbach. 1990: 240) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดำเนินการเก็บขอ้มูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

    1.ชี้แจงนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงรายละเอียดการทำแบบสอบถาม จากนั้นนำแบบสอบถาม 

จำนวน 52 ฉบับ แจกให้นักศกึษาจำนวน 52 คน เพ่ือให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง  

     2.นำแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง โดยได้แบบสอบถาม

กลับมาครบ จำนวน 52 ฉบับ และสมบูรณ์ท้ังหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 และนำแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์มาทำ

การวเิคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผู้วิจัยได้วเิคราะหข์้อมูล ดังต่อไปนี้ 

   1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านครูผู้สอน โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   2. วเิคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน โดยใช้การ

วเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Analysis)  

   3. วิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย   

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนด้านพฤติกรรมทางการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และด้าน

เจตคติต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านครูผู้สอนด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และ

ด้านคุณภาพการสอนของคร ูอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ปรากฏดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปรด้าน X̅ S.D. ระดับ 

ปัจจัยด้านผูเ้รียน 3.88 .448 มาก 

     ด้านเจตคติต่อการเรียน 3.81 .695 มาก 

     ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3.90 .630 มาก 

     ด้านพฤติกรรมทางการเรียน 3.94 .583 มาก 

ปัจจัยด้านครูผูส้อน 3.91 .871 มาก 

     ด้านคุณภาพการสอนของครู 3.83 .744 มาก 

     ด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน 3.99 1.260 มาก 

รวม 3.89 .659 มาก 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนด้านเจตคตติ่อการเรียน ด้านพฤตกิรรมทางการเรียน และด้านคุณภาพการ

สอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ส่วนด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน มคีวามสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 อย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิติ ปรากฏดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ตัวแปรด้าน Y X1 X2 X3 X4 X5 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y) 1.000 .236 .343* .089 .084 -.063 

2.ด้านเจตคติต่อการเรียน (X1) 
 

1.000 .404** .309* .192 .036 

3.ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2)   1.000 -.020 -.079 -.097 

4.ด้านพฤติกรรมทางการเรียน (X3) 
   

1.000 .626** .376** 

5.ด้านคุณภาพการสอนของคร ู(X4) 
   

 1.000 .479** 

6.ด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกบันักเรียน 

(X5) 

     1.000 

* มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ** มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ปัจจัยด้านผู้เรียนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง ได้ร้อยละ 11.8 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้       

  สมการถดถอยท่ีคำนวณโดยใชค้ะแนนดบิ คือ 

      𝑌′ = 1.057 + .848  (X2) 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

     𝑍′ = .343 (Z2) 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวทำนาย X2 SE 𝛽 t sig 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) .848 .329 .343 2.581 .013 

ค่าคงท่ี =1.057  1.298    

   R =.343, R2 = .118 ,Adjusted R2  = .100, F = 6.661 

 

อภปิรายผลการวิจัย   

 การวจิัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี  6 โรงเรียนสารสาสน์

วเิทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถอภปิรายผลได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยท่ีส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลอง

หลวง ในภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนในด้านพฤติกรรมทางการ

เรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และด้านเจตคติต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านครูผู้สอ นในด้าน

สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน  และด้านคุณภาพการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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นักเรียนจึงเอาใจใส่ต่อการเรียน มีการวางแผนการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ เกิดความเพียร

พยายามท่ีจะเรียนให้สำเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อีกทั้งครูเป็นผู้ท่ีมบีทบาทสำคัญท่ีสุดในการดำเนินการเรียนการ

สอน ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียน ซึ่ ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนิดา  ยอดสาลี และ กาญจนา บุญส่ง (2557: 76) ได้ทำการวจิัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

พบว่า ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านนักเรียน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  1.1 ด้านพฤติกรรมทางการเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของ เรนน์ และลาเซน 

(Wrenn and Larsen 1969: 1-4) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมทางการเรียน เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก 

หรือกระทํา ในการเรียนรู้ของบุคคล ประกอบด้วยสมาธิในการเรียน การวางแผนในการเรียน และการทบทวน

บทเรียนซึ่งนักเรียนท่ีเรียนดนีั้น นอกจากจะขึน้อยู่กับความสามารถของบุคคลดา้นสตปัิญญาแล้ว พฤติกรรมการเรียน

ท่ีแสดงออกอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการรู้จักใชเ้วลาในการเรียนอย่างเหมาะสม มีการวางแผนการเรียนและการทำงาน

ท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามเวลาท่ีกำหนด รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนก็เป็น

ปัจจัยท่ีจะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นถ้ าพฤติกรรมในการเรียนดีจะทำให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์  จิหม้ง (2553: 104) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดสตูล พบว่า ระดับของตัวแปรปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ พฤติกรรมทางการเรียน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  

  1.2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ในระดับมาก ซึ่งทฤษฎีของ แมคเคิลแลนด์  (Mcclelland. 1953: 

110-111) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

แข่งขันกับมาตรฐานอันดเียี่ยม หรือทำดีกว่าบุคคลอื่น ความพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความรู้สึกสบายใจเมื่อ

ประสบความสำเร็จ และมคีวามวิตกกังวลเมื่อทำไม่สำเร็จ หรอืประสบความล้มเหลว ซึ่งนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ท่ีกำลังจะจบการศกึษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคาดหวังในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ และกำลัง

มองหาสถาบันการศกึษาท่ีเป็นความต้องการของตนเองและครอบครัว การท่ีมีโอกาสในการเลอืกมหาวทิยาลัยท่ีมีการ

แข่งขันกันสูงได้นั้น นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การรับสมัครของสถาบันนั้นๆ วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึน้คอืการท่ีนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน

เกิดการอยากเรียนรู้ ความสนใจในการเรียน เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกชอบ เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนกระทำ

กิจกรรมเพื่อความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิติ  ครองบุญ (2555: 72) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จังหวัดอำนาจเจรญิ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ในระดับมาก 

  1.3 ด้านเจตคติต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของ สตกิกินส์ (Stiggins (1994: 

48) ที่กล่าวว่าเจตคติต่อการเรียนเป็นความรู้สกึชื่นชอบ หรือไม่ช่ืนชอบ ความรู้สกึด้านบวก หรือ ด้านลบ ต่อการเรียน 

เป็นความเกี่ยวเนื่องระหว่างความรู้สึกกับกิจกรรมการเรียนนัน้โดยเฉพาะ ถ้านักเรียนมเีจตคตท่ีิดีต่อการเรียนจะทำให้

นักเรียนมคีวามสนใจในการเรยีน รูส้ึกมีความสุขกับการมาเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรยีน อีกทั้ง

ครูผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี มีความเป็นกันเองกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ

การเรียน ทำให้นักเรียนตัง้ใจเรียนจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิลาวัลย์  
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กองสะดี (2552: 68) ได้ทำการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะ

บริหารธุรกิจ วทิยาลัยราชพฤกษ์ ปกีารศึกษา 2552 ผลวจิัยพบว่า ด้านเจตคติของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก 

     1.4 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน อยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของ วรรณา   

ขาวนิ่ม (2548: 78) ท่ีได้กล่าวว่าสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน คือ การให้ความรักความเอาใจใส่ ความเป็น

กันเอง และการให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหา ทำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน มีความ

รับผิดชอบด้านการเรียน อีกท้ังครูท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 3 

ปี ครูจึงมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับนักเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทำให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับ

นักเรียน และครูยังให้ความรักความเอาใจใส่กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความเคารพนับถือ เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอน

ของครู และกล้าท่ีจะปรึกษาปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาด้านการเรียนกับครู เป็นการส่งเสริม

การเรียนของนักเรียนอกีทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ บุศรา  เต็มลักษม ี(2558: 38) ได้ทำการวิจัยเร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด

ประจวบคิรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน อยู่

ในระดับมาก  

     1.5 คุณภาพการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนการสอนของ  

แครรอล (Carroll. 1963: 723) ที่ว่าคุณภาพการสอนเป็นการจัดสรรเนื้อหาการนำเสนอบทเรียน การอธิบาย และการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมท่ีสุดสำหรับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพสูง อีกท้ังครูผู้สอนของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีผ่านการคัดเลือก

มาจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน ดังนัน้ครูจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียน

การสอนอย่างหลากหลาย และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนท้ังด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทำ

ให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัดสะหมี  คุณพะจันสี (2555: 89) ท่ีศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียน สังกัด

แผนกศึกษาธกิารและกีฬาแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า คุณภาพการสอนของครู 

อยู่ในระดับมาก 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และเป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation)

ท่ีว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นแรงขับให้บุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน

ความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตัง้ไว ้บุคคลท่ีมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จะไม่ทำงานเพราะหวังรางวัล แต่ทำ

เพื่อจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จะมีลักษณะมุ่งหาความสำเร็จ 

(Hope of Success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of Failure) มีความทะเยอทะยานสูงตั้งเป้าหมายสูง มีความ

รับผิดชอบในหน้าท่ี มีความอดทน รู้ความสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง เป็นผู้ท่ีมีการวางแผนในการทำงาน และตั้ง

ระดับความคาดหวังสูง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอร์แมน (Herman, 1970: 353-363) ท่ีกล่าวว่า

ลักษณะของผู้ท่ีมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จะมีความทะเยอะทะยานสูง ตั้งความหวังว่าตนตอ้งประสบความสำเร็จ มคีวาม

พยายาม อดทนในการทำงาน มีความสามารถท่ีจะทำงานของตนให้ดีท่ีสุด เพื่อต้องการให้ตนเองเป็นท่ียอมรับ 

พยายามทำสิ่งต่าง ๆ ของตนให้ดีเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิติ  ครองบุญ (2555: 72) ได้ทำการวิจัย

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยาย
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โอกาสทางการศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ แต่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยนุช  สิงห์สถิต 

(2558: 105) ได้ทำการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ผลวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ แต่มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ปัจจัยด้านผู้เรียนในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์วเิทศคลองหลวง ได้ร้อยละ 11.8 ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจาก การจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ทำให้นักเรียนมีความ

กระตอืรือร้นสนใจ สนุกสนานกับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จักหาความรู้ดว้ยตนเองได้ปฏบัิตจิรงิ กล้าแสดงความคิดเห็น 

และกล้าแสดงออกมากขึ้น มคีวามมั่นใจ มีส่วนร่วมในการปฏบัิติกิจกรรมต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียน

ท่ีต้ังไว้ ส่งผลให้นักเรียนมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ บุศรา  เต็มลักษม ี(2558: 

38) ได้ทำการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาตอนต้น จังหวัดประจวบครีิขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 10 ผลการวจิัยพบว่า

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีอำนาจพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 18.2 อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพิชญ์กฤตา  

พักโพธ์ิเย็น (2560: 84) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนของนักศึกษา 

ร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาของนักศกึษาได้ร้อยละ 23.6  

 

ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

    โรงเรียนควรมีการจัดระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายให้ท้าทาย น่าสนใจ กระตุ้นให้

นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักเรียนกลุ่มเรียนดีกับกลุ่มเพื่อนท่ีมีผลการเรียนต่ำ ทำ

ให้การเรียนมปีระสิทธิภาพและทำให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

    1. ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียน ปัจจัยบรรยากาศในชัน้เรียน เป็นต้น 

   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึกกับสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและขนาดต่างกัน 

เป็นต้น 

   3. ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุหรือวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท้ัง

ทางตรงและอทิธิพลทางอ้อม โดยแสดงถึงอิทธิพลท่ีตัวแปรสาเหตุมีต่อตัวแปรผล เพ่ือให้ได้รายละเอยีดท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

FACTORS AFFECTING TO LEARNING ACHIEVEMENT OF STUDENTS ON VOCATIONAL 

CERTIFICATE CURRICULUM IN TAKHLI TECHNOLOGICAL COLLEGE 
 

สุพัฒน์ จันทร์เอม1 และ อุทัยวรรณ สายพัฒนะ2 

  

บทคัดย่อ  

 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย

ด้านสภาพแวดลอ้มในการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี  กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาท่ีกำลังเรียนหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีท่ี 1-3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 150 คน เคร่ืองมือในการวิจัยคือ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และ

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวจิัยพบว่า 

 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน  ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านความ

ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน ด้านคุณภาพการสอน และด้าน

บรรยากาศในชัน้เรียน อยู่ในระดับมาก   

 2) ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ เจตคตติ่อการเรียน และความขยันหมั่นเพียรมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 บรรยากาศในช้ันเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนและคุณภาพการสอนไม่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านความรับผิดชอบ (X2) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลีได้ ร้อยละ 17 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้

ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ คือ  Y   = 1.168 + .431 (X2) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  Z = .401 (Z2) 

 

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

 
1 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                                 
2 สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                                                               
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ABSTRACT 

 The objectives of this research was 1) to study the level of  factors affected to learning achievement 

of students in the vocational certificate program (vocational certificate) Takhli College of Technology 2) to study 

the relationship between the factors of personal and of learning environments with learning achievement and 3) 

to create predictive equations of the factors that affected to learning achievement of the vocational certificate 

program (vocational certificate), Takhli College of Technology. The samples in this study were 150 students who 

were studying the vocational certification program (vocational certificate) in commerce course of vocational 

certificate level 1-3 from Takhli Technological College, Nakhon Sawan Province. The research instrument was a 

5-scale rating questionnaire with reliability equal to .96. Data were analyzed by using frequency mean, 

standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.  

 The research results were as follows:  

 1) In overall of factors affecting to learning achievement of students in Vocational Certificate Program 

(Vocational Certificate) Takhli College of Technology, were at a high level. Considering the factors found that 

personal factors in motivation for achievement, relations with friends, attitude towards learning, responsibility 

were at a high level, for diligence was at a medium level. For the factors of learning environments found that 

the quality of teaching and the atmosphere in the classroom were at a high level. 

 2) The factors of motivation for achievement, responsibility, attitude towards learning and diligence 

were positively correlated with learning achievement at the .01 level of significance, the atmosphere in the 

classroom was positively correlated with learning achievement at the .05 level of significance. Relationships with 

peers and the quality of teaching were positively correlated with learning achievement without statistical 

significance. 

 3) The personal factor in responsibility (X2) was mutually predicted the students’ learning 

achievement at 17 percent as follows: 

   Predicted equations in raw scores are Y   = 1.168 + .431 (X2) 

             Predicted equations in the standard score form are Z = .401 (Z2) 

 

Keywords: Learning Achievement / Vocational Certificate Curriculum   

  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกิดจากองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมของนักเรียน

และเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น ความถนัดในการเรียน ความสามารถในการเรียน ความ

ขยันหมั่นเพยีร หรือ คุณภาพการเรียนการสอน (Caroll.1976:  723) ดังนั้น  ผู้เกี่ยวข้องท้ังผู้บริหารสถานศกึษาและครู

อาจารย์ผู้รับผิดชอบคงจะต้องช่วยกันหาทางอย่างเต็มท่ีในการช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะ

ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนเป็นการวัดคุณภาพของการเรียนการสอนของครูและคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหาร

การศึกษา เมื่อมีการประมวลผลประเด็นเร่ืองคุณภาพ มีส่วนตรงกันท่ีสะท้อนเร่ืองการจัดการเรียนการสอนของ
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อาจารย์ การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และวิธีการเรยีนรู้ของผู้เรียน ดังนัน้ จึงเป็นความรับผิดชอบที่ทุก

ฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน   

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยพบว่ามีปัจจัยหลายประการท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษา เช่น เคาส์ไมเออร์ (Klanusmier, 1961: 48)  ได้เสนอว่าปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน คุณลักษณะของผู้สอน  พฤติกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ส่วน แคร์รออล์ 

(Carroll, 1971: 33) ได้สรุปว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วยความถนัดทางการเรียน  

ความสามารถท่ีจะเข้าใจคำสอน และการอุทิศให้กับการเรียน  ซึ่งรัตนา คัมภริานนท์ (2545: 25)ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัย

ท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัย

สาธารณสุขสิรินธน ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศในโรงเรียน หลักสูตร คุณภาพการสอน ฐานะ เศรษฐกิจและสังคม 

และสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีนักวชิาการและนักวิจัยอีกหลาย

ท่านท่ีได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้  

 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีสำคัญ 2 ประการท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.)  วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลี คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

ความรับผิดชอบ เจตคติต่อการเรียน ความขยันหมั่นเพียร และความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน  และ 2) ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการเรียน ได้แก่ คุณภาพการสอน และบรรยากาศในชั้นเรียน ที่ส่งผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลี ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้

จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษา และเป็นสิ่งท่ีผู้ เกี่ยวข้องท้ังผู้บริหารและครูอาจารย์ รวมถึง

ผู้ปกครองจะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

สามารถนำความรู้ไปใชใ้นการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว ้ดังนี ้

    1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลี 

    2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลี 

  3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยตีาคลี 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง   

 การวจิัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

(ปวช.)  วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลีในครัง้นี้ผู้วจิัย ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยสรุปดังนี้ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือความสามารถของบุคคล ท่ีได้จากการเรียนรู้ โดยสามารถนำ

ความรู้ ความสามารถไปใช้แก้ปัญหาหรือศึกษาต่อได้ โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถวัดด้วย
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เคร่ืองมือหรือแบบทดสอบ ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วัดได้จากคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 

2561  

  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากนักการศึกษาชาวไทย 

และชาวต่างประเทศพบว่ามีผู้นำเสนอแนวคิดอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้หลายท่าน

โดยนำเสนอได้ดังนี้ 

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ ดังนี้  

  1. ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

แข่งขันกับมาตรฐานอันดเียี่ยม หรือทำดีกว่าบุคคลอื่น ความพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความรู้สึกสบายใจเมื่อ

ประสบความสำเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อทำไม่สำเร็จ หรือประสบความล้มเหลว แมคเคิลแลนด์ (Mcclelland. 

1953: 110-111)  

    2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ ตั้งใจ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเพียรพยายาม ละเอียด

รอบคอบ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับผลการกระทำของตนท้ังพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานหน้าท่ีให้ดี

ยิ่งขึน้ นันท์นภัส นาราช (2555: 3-4)  

   3. เจตคติต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึก ชื่นชอบ หรือไม่ชื่นชอบ ความรู้สึกด้านบวก หรือ ด้านลบ 

ต่อการเรียน เป็นความเกี่ยวเนื่องระหว่างความรู้สกึกับกิจกรรมการเรียนนัน้โดยเฉพาะ ริก สตกิกินส์ (Stiggins (1994: 48)  

   4. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความมุ่งมั่นในการใช้ความมานะพยายามเพื่อทำงานท่ีได้รับ

มอบหมาย ความพยายามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในงานท่ีทำด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่และอุตสาหะ  

คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V.Good. 1973: 132), เวบสเตอร์ (Webster. 1973: 281)  

  5. ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงปฏสิัมพันธ์ได้ตอบระหว่างบุคคล ทัง้ภาษา

ถ้อยคำและท่าทางและถ้อยคำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยใชค้วามอดทนและการควบคุมอารมณ์ในการอยู่

ด้วยกันและมีน้ำใจช่วยเหลอืเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ไขนภา แก้วจันทรา (2545:  66)   

   6. คุณภาพการสอน หมายถึงความสามารถของครูผู้สอน ในการทำความเข้าใจกระจ่างชัดในการเรียน

การสอนให้เกิดกับผู้เรียน โดยการจัดลำดับส่วนประกอบของเนื้อหา การอธิบาย การเสนอบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับ ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพสูง อรทัย จันใด (2553: 44)  

  7. บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเป็นสิ่งเชื่อมโยงอารมณ์ และความ

พอใจของผู้เรียนกับการเรียนการสอน ธนาศักดิ์ กู้สุจรติ (2550: 45)  

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรืออาจกล่าวว่าเป็นปัจจัย ท่ี

ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวทางการเรียนของผู้เรียนมีหลายประการ ท้ังปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน 

ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการเรียน สำหรับในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยสนใจท่ีศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยตีา

คลี จังหวัดนครสวรรค์ ใน 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล มี 5 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ 

เจตคติต่อการเรียน ความขยันหมั่นเพียร และความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน  และ 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ

เรียน ม ี2 ตัวแปร  ได้แก่ คุณภาพการสอน และบรรยากาศในชัน้เรียน  
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สมมตฐิานการวิจัย   

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ประกาศนียบัตร

วชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลี 

 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยตีาคลี 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มในการเรยีนสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลัยเทคโนโลยตีาคลี 

 

ขอบเขตการวิจัย   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เป็นนักศึกษาท่ีกำลังเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1-3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์ จำนวน 213 คน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่มอร์แกน (Krejcie & 

morgan.1790: 608-610) จำนวน 150 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

  ตัวแปรที่ศกึษา 

  1. ตัวแปรอสิระ ได้แก ่

   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล มี 5 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ เจตคติต่อการเรียน 

ความขยันหมั่นเพยีร และความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน 

   1.2 ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน มี 2 ตัวแปร ได้แก่ คณุภาพการสอน และบรรยากาศใน

ชัน้เรียน  

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

กรอบแนวคดิวิจัย   

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยแลว้ จึงไดก้ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่ 

  - แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

  - ความรับผิดชอบ 

  - เจตคติต่อการเรียน  

  - ความขยันหม่ันเพยีร    

   - ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน      

  - คุณภาพการสอน   

   - บรรยากาศในชัน้เรียน  
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิธีดำเนนิการวิจัย   

  การวจิัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ดำเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้  

          1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาท่ีกำลังเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา                

พณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

จำนวน 150 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & morgan. 1970: 608-610)  

  2. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน 3 คน ประเมนิความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับขอบข่ายท่ีจะศกึษาตามนยิามศัพท์เฉพาะ (Index 

of Item – Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1 จำนวน 63 ข้อ  

  3. การหาคุณภาพของแบบสอบถามด้านค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น โดยนำไปทดสอบกับ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน เพื่อหาค่า

อำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน

รวม (Item -Total Correlation Coefficient) มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .27 - .66 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach. 1990: 240) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเท่ากับ .96 

 4. แบบสอบถาม มี 2 ตอน จำนวน 63 ข้อ ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

พื้นฐาน ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จำนวน 8 ข้อ ปัจจัย

ด้านความรับผิดชอบ จำนวน 10 ข้อ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน จำนวน 10 ข้อ ปัจจัยด้านความขยันหมั่นเพียร 

จำนวน 8 ข้อ ปัจจัยด้านความ-สัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน จำนวน 9 ข้อ ปัจจัยด้านคุณภาพการสอน จำนวน 10 ข้อ ปัจจัย

ด้านบรรยากาศในชัน้เรียน จำนวน 8 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดำเนินการเก็บขอ้มูลตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ชี้แจงนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ทางการวิจัย รายละเอียดการทำแบบสอบถาม 

จากนั้นนำแบบสอบถาม จำนวน 150 ฉบับ แจกให้นักศึกษาจำนวน 150 คน เพื่อให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามตาม

สภาพความเป็นจริง  

  2. นำแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง ได้แบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณ์ จำนวน 150 ฉบับ ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 100 นำแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์มาทำการวเิคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผู้วิจัยได้วเิคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน โดยการหาร้อยละ

ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษา โดยใช้การ

วเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  

3. วิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี  เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน  ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ สำหรับ 

ด้านความขยันหมั่นเพียร  อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านคุณภาพการสอน และด้านบรรยากาศในชัน้เรียน อยู่ในระดับมาก 

2. ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ เจตคติต่อการเรียน และความขยันหมั่นเพียรมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 บรรยากาศในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนและ

คุณภาพการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ปรากฏดังตาราง

ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(n=150) 

ตัวแปร                                   y ( X1) (X2) (X3 ) (X4) (X5 ) (X6) (X7) 

Y ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( y) 

  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ( X1) 

1 .    

.363** 

1 

.401** 

.762** 

.331** 

.    

.661** 

.375** 

.693** 

.141 

.490** 

.150 

.331** 

.194* 

.428** 

  ความรับผิดชอบ (X2)   1 .663** .796** .506** .350** .431** 

  เจตคติต่อการเรียน (X3 )    1 .707** .529** .388** .491** 

  ความขยันหมั่นเพยีร (X4)     1 .471** .336** .434** 

  ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน (X5 )      1 .359** .518** 

  คุณภาพการสอน (X6)       1 .787** 

 บรรยากาศในชัน้เรียน (X7)        1 

   **มนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 *มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านความรับผิดชอบ (X2) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี ได้ร้อยละ 17 รายละเอียดดังตาราง 2 โดย

สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ คือ   Y   =     1.368  + .431( x2) 

 2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ   Z   =  .401   (Z2) 
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ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์พหคุูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

(n=150) 

 b SE   t Sig 

ความรับผิดชอบ (X2) .431 .082 .401 5.251 0.000 

ค่าคงท่ี = 1.368  .301    

   R =.401, R2 =.161,   Adjust R2  = .155, F = 27.577 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

    1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วทิยาลัย

เทคโนโลยตีาคลี ในภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ด้านเจตคติ

ต่อการเรียน ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วน ด้านความขยันหมั่นเพียร  อยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วทิยาลัยเทคโนโลยีตาคลี มีท้ังหมด 5 ด้าน ดังนี้ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้เรียนท่ี

สมัครเข้าเรียนท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลีมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจในการศึกษาเพื่อความสำเร็จในการเรียน และการนำไป

ประกอบอาชพีในอนาคต 2) ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน อยู่ระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียน มกีารร่วมกัน

ทำงานและกิจกรรมท่ีมอบหมายในการเรียน พูดคุยทบทวนบทเรียน  เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และเข้าในเนื้อสาระการ

เรียนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน 3) เจตคติต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียน มีความรู้สึกชื่นชอบใน

การเรียน ในสาขางานของตน เพื่อจะนำพาไปสู่ความสำเร็จของการทำงานหลังจบการศึกษา 4) ด้านความรับผิดชอบ 

อยู่ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้เรียน ประพฤติปฏบัิตงิานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเอาใจใส่ ทำงานและตดิตามงาน

ท่ีทำไปแล้ว เพื่อก่อให้ความสำเร็จของอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจากผู้เรียน ขาดความสนใจเอาใจใส่กับการเรียน ขาดความตั้งใจ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเพียร

พยายาม ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของมานพ เสาะ

แสวง (2556: 62-65) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการเขียนแบบ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผลการวิจัยพบ ปัจจัยด้านความ

รับผิดชอบส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สำหรับ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการสอน และ ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน อยู่ระดับมากตามลำดับ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี มีท้ังหมด 2 ด้าน ดังนี้ 1)  ด้านคุณภาพการสอน อยู่ระดับ

มาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีความสามารถในเนื้อหาสาระในเร่ืองท่ีสอน บรรยายบทเรียนให้เกิดความเข้าใจ

กระจ่างชัดเจนในการสอน ทำให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียน และ เข้าใจบทเรียนได้ง่าย 2) ด้านบรรยากาศในชั้น

เรียน อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก บรรยากาศในชั้นเรียนสภาพแวดล้อมดีและเหมาะสมกับการเรียนของ

ผู้เรียน ซึ่งผลการวจิัยนี้ สอดคลอ้งกับผลการวจิัยของรุ่งฤดี กล้าหาญ (2557: 412-420) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาล ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า 

ความรู้พื้นฐานเดิม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ภาวะสุขภาพ เจตคติต่อ

วิชาชีพ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง การเอาใจใส่ในการเรียนของผู้ปกครอง การ
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จัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับผลการวจิัยของธันยภรณ์ พูลเกิดมะ

เริง (2552) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 ผลการวจิัย

พบว่า ปัจจัยท่ีศึกษา 6 ตัว ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน การปรับตัวของนักเรียน ความสนใจในวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ และทักษะพื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ 

  2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ เจตคติต่อการเรียน  ความ

ขยันหมั่นเพียร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

บรรยากาศในชัน้เรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน และ คุณภาพการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างไม่มี

นัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้  1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศกึษาประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยตีาคลี อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีแรงจูงใจพฤติกรรมนิยม (Behavioral View 0f motivation) ท่ีกล่าวถึง

ลักษณะของแรงจูงใจ คือ บุคคลตอ้งการจะประสบความสำเร็จในการทำงาน ปรารถนาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ชอบ

ริเร่ิมกระทำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยความคิดของตนเอง และมีความภาคภูมใิจที่ได้ทำงานที่ยาก และมีความมานะอดทน  ดังนั้น  

เมื่อนักศึกษา มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสูง จะตั้งความหวังสูงสุดในการเรียน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มี

ความคิดท่ีต้องการประสบความสำเร็จในการเรียน ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  2) ความรับผิดชอบ มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยี     

ตาคลี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎจีิตวทิยา ท่ีกล่าวถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความ

รับผิดชอบ จะเป็น บุคคลผู้มวีินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความอดทน อดกลั่น มีการวางแผน  ละเอียดรอบคอบ และ

ติดตามผลงานท่ีได้กระทำลงไป ดังนั้น เมื่อนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูง เช่น มีการติดตามวางแผนใน

การเรียน การเรียนท่ีมีการติดตามงานท่ีรับมอบหมายจากอาจารย์สอน  การทบทวนเนื้อท่ีการเรียนผ่านมา จะทำให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องในงานวิจัยของ วาสนา พิทักษ์สาลี (2550: 88-92) ท่ีศึกษา เร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของนักเรียน สภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสภาพแวดล้อมทางบ้าน 

ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 3) เจตคติต่อการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีจิตวิทยา ท่ี

กล่าวถึงลักษณะของเจตคติ คือ เป็นภาวะทางจิตใจ ที่มอีทิธิพลต่อการคิด และการกระทำ มผีลให้บุคคลมท่ีาทใีนการ

ตอบสนองต่อส่งเร้าในทางใดทางหนึ่ง โดยแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทั้งด้านดีและไม่ดี หรืออาจเป็นการ

ต่อตา้นบางอย่างของบุคคล เช่น รัก เกลียด กลัว ไม่พอใจ ดังนั้น เมื่อนักศกึษา มเีจคติต่อการเรียน เช่น มคีวามรู้สกึที่

ดีต่อการเรียน เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการเรียน อาจจะทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องในงานวิจัย

ของฉลอง สวัสดี (2554: 50-51) ท่ีศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเจตคติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4) ความขยันหมั่นเพียร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยตีาคลี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไป

ตามหลักทฤษฎีจิตวทิยา ท่ีกล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มคีวามขยันหมั่นเพยีร สนใจ ตัง้ใจ ท่ีจะปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความ

เพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการ
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เรียน เช่น เข้าเรียนตรงต่อเวลา ทำงานท่ีมอบหมายตามระยะเวลาท่ีกำหนด อาจทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

5) บรรยากาศในชั้นเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนการสอน 

คือ การส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรยีนให้แก่ผู้เรียน บรรยากาศภายในห้องเรียนท่ีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็น

อกเหน็ใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันยอมทำให้ผู้เรียนรักในการเรียน หรือ ห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด 

สว่างกว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังท่ี อรทัย จันใด (2553 : 38) ได้ให้ความหมายของ 

บรรยากาศในชัน้เรียนว่าเป็น สภาพแวดล้อม ทางกายภาพและทางสังคมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวในห้องเรียนขณะที่มีการเรียน

การสอนซึ่งมีอิทธิพล ต่อสภาพจิตหรืออารมณ์  ผู้เรียนในการเรียนการสอน เช่น อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนท่ีจูงใจ

ต่อการเรียน หรือ ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนผู้ เรียน ดังนั้น เมื่อบรรยากาศในชั้นเรียนดี  เช่น

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีบรรยากาศ อบอุ่น ครูและผู้เรียนมคีวามสัมพันธ์ท่ีดี ผู้เรียนมีมิตรไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง จักริน ก้อนเอีย ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันการอาชีวะศกึษา

ภาคกลาง 3 และสังกัดสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 4 ผลการวิจัย พบว่า สภาพบรรยากาศในการเรียนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านความรับผิดชอบ สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี ร้อยละ 17 ท้ังนี้อาจเนื่องจากความรับผิดชอบเป็นความ

สนใจ ตั้งใจ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายตามท่ีนันท์นภัส 

นาราช (2555: 3-4) ได้ให้ความหมายไว ้ความรับผิดชอบเป็นความสนใจ ความมุ่งมั่นตัง้ใจท่ีจะทำงานด้วยความรู้สึก

ผูกพัน มีความพากเพยีร และละเอียด รอบคอบ โดยแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจนเป็น

ผลสำเร็จ ด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ ขยันหมั่นเพยีร อดทนต่ออุปสรรค มีการติดตาม

ผลงานท่ีได้ทำไปแล้ว เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทำ ไปท้ังในด้านท่ีเป็นผลดีและผลเสีย 

(ธัญวัฒน์ กาบคา. 2551: 27) ความรับผิดชอบจึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ

มานพ เสาะแสวง (2556: 62-65) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนแบบ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สังกัดสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านความ

รับผิดชอบส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 

สังกัดการอาชวีศกึษาภาคกลาง 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่ ระดับ .05  เช่นเดียวกับผลการวจิัยของธันยภรณ์ พูล

เกิดมะเริง (2552) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ นั กเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศกึษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 7 โดยใชปั้จจัย

ท่ีศึกษา 6 ตัว ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน การปรับตัวของ นักเรียน ความสนใจในวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความ

รับผิดชอบ และทักษะพื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางคอมพวิเตอร์ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิและการปรับตัวของนักเรียน ซึ่งปัจจัยท้ัง 4 

ตัว สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ รอ้ยละ 75.90 
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ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1. จากผลการวิจัยพบว่าความรับผิดชอบสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลีได้ ดังนัน้อาจารย์ หรอื ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักศกึษามคีวาม

รับผิดชอบโดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. จากผลการวจิัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ เจตคตติ่อการเรียน และ

ความขยันหมั่นเพยีรมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนัน้ การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศกึษา

มคีุณลักษณะดังกล่าวอาจะช่วยพัฒนานักศกึษาให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดขีึน้ 

 3. จากผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้น 

อาจารย์ผู้สอนควรจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษารู้สึกเป็นมิตร

และปลอดภัยสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มความสามารถ   

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

   1. ควรทำการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย

เทคโนโลยีตาคลี ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกับนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เพื่ อเป็นข้อมูลสำหรับ

อาจารย์และผู้บริหารในการส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาต่อไป 

 2. ควรทำการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของนักศึกษา เช่น ความสามารถในการใช้

สื่อเทคโนโลยขีองนักศกึษา หรอืการใชส้ื่อเทคโนโลยใีนการสอนของอาจารย์ เป็นต้น 
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การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบันทกึรายการในสมุดรายวันท่ัวไปด้วยภาษาอังกฤษใน 

วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

LEARN ABOUT THE DEVELOPMENT RECORDED IN THE GENERAL JOURNAL IN ENGLISH, 

ACADEMIC ENGLISH OPERATING ACCOUT. USING A SERIES OF PRACTICAL EXERCISES 
 

รุ่งอรุณ  วงษ์มี1 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการ

บันทึกบัญชดี้วยภาษาอังกฤษ เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปการบัญชสีำหรับธุรกิจบริการ กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย

นครสวรรค์ จำนวน 38 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1. ชุดฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีด้วยภาษาอังกฤษ เร่ือง การ

บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ

หลังการใชชุ้ดฝึกปฏบัิต ิสถิติท่ีใชไ้ด้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test (dependent samples) 

 ผลการวจิัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาการเรียนรู้  การเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิติ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to compare the learning achievement before and after learning English 

accounting recording subject recording in general journal accounting for service business. The sample consisted of 

38 vocational students in Vocational certificate 3/1, Accounting Department, Semester 1, Academic year 2019, 

Viiriyalai NakhonSawan Vocational College. Record entries in general journals, accounting for service businesses 

2. The achievement test before and after using the practice package. The statistics used are the mean, standard 

deviation, t-test (dependent samples). 

 The results of the study showed that the learning achievement was significantly higher than before 

learning at the .05 level.  

 

Keywords: learning / learning using a series of practical exercises. 

 

 

 

 

 

 
1 อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ให้ความหมายของการศึกษาคือกระบวน การเรียนรู้เพื่อความ

งอกงามของบุคคลโดยถ่ายทอดความรู้ การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจากสภาพ 

แวดล้อม สังคม การเรียนรู้ให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้  สมบูรณ์ท้ังร่างกาย

จิตใจ สติปัญญา  ความรู้คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่น อย่างมีความสุข มุ่ง

พัฒนา บุคคลให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์(พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ, 2542) ในการจัดการด้านอาชีวศึกษา

ของประเทศไทย จะมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคคลในสายอาชีพ ท้ังระดับกึ่ง  ฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคให้มี

คุณภาพ ความรู้ทักษะในวิชาชพีเป็นสำคัญ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ซึ่ง

มกีารพัฒนาในดา้นเทคโนโลยสีภาวะสังคม สภาวะ เศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น เน้นปฏิบัติและจัดการได้นั่นคือ 

วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้สติปัญญา ในการคิดพินิจพิเคราะห์ในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่าง สมเหตุ สมผล เน้นการ

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในสายอาชีพท่ีผู้เรียนได้ศึกษาและให้ผู้เรียนสามารถจัดการเร่ืองต่างๆ ในชีวิตได้โดย  การเรียน

มิใช่จะเรียนเฉพาะอยู่ในตำราเท่านั้น นักศึกษายังจำเป็นต้องฝึกความรับผิดชอบเพื่อตนเองจะ สามารถออกไปอยู่ใน

สังคม สถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  

การเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องบันทึกด้วย

ภาษาอังกฤษท้ังรายการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในการเรียนสาขาวิชาการบัญชจีะเป็น การบันทึกบัญชีด้วยภาษาไทย จึง

พบปัญหาในการเรียนคือนักศึกษายังเขียนศัพท์และบันทึกชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษในรายการต่างๆไม่ถูกต้อง ส่งผล

ให้การบันทึกรายการบัญชดี้วยภาษาอังกฤษเกิดขอ้ผิดพลาด  

ชุดฝึกปฏิบัติเป็นสื่อการสอนชนดิหนึ่งท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้เพื่อเป็นแนวทางในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้เกิด

ทักษะและการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความชำนาญในกระบวนการเรียนและมี

ลักษณะกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญและแม่นยำ ซึ่งการสอนโดยใช้ชุดฝึก

ปฏิบัติ น่าจะแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทําให้นักศึกษามีความมั่นใจในการเรียน การปฏิบัติ 

กิจกรรม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอจะส่งผลให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ 

สามารถทําให้นักศึกษา นำความคิดสรุปรวบยอดและหลักการสำคัญของสาระการเรียนรู้ รวมท้ังตรวจสอบความ

เข้าใจในบทเรียนด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำประสบการณ์ไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง

ถูกต้อง  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏบัิติ  

 

นิยามศัพท์ 

 การพัฒนา หมายถึง หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนไว้แล้ว คือการทำให้

ลักษณะเดิมเปลี่ยนไป โดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ท่ีเข้ามาแทนท่ีน้ันจะดีกว่าลักษณะเก่า 

 ชุดฝึกปฏิบัติ หมายถึง รูปแบบการฝึกปฏิบัติโดยใช้การฝึกจากการลงมือมีปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกในใบ

กิจกรรมหรือแบบฝึกเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามจุดประสงค์ของชุดฝึก ทักษะท่ีต้องการจะมุ่งเน้น  โดยอาศัย 

รูปแบบการฝึกท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดการฝึกฝนจากการลงมือปฏิบัติ  อย่างต่อเนื่องจนเกิด
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ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจนซึ่งแบบฝึกทักษะส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นโดย ผู้สอนประกอบการฝึกปฏบัิติต่าง ๆ

เช่นการฟังการอ่านการเขียนตลอดท้ังการลงมอืปฏบัิตเิป็นต้น (กฤษดา บุญหมื่น , 2556) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในชุดฝึก

ปฏบัิตเิพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เร่ืองการบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปการบัญชสีำหรับธุรกิจบริการ  

           วิชาการบัญชปีฏิบัตกิารภาษาอังกฤษ  หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับความเข้าใจและทักษะภาษาอังกฤษในการ

บันทึกการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ

และธุรกิจซือ้ขายสินค้า 

 

สมมุตฐิานการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิต ิ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

  1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศกึษาระดับชัน้ ปวช. 3/1 ท่ีศึกษารายวชิาการบัญชปีฏบัิตกิารภาษาอังกฤษในภาค

เรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562 วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ จำนวน 38 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

 ตัวแปรตน้  คือ ชุดฝึกปฏบัิต ิเร่ือง “การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปการบัญชสีำหรับธุรกิจ

บริการด้วยภาษาอังกฤษ” ในรายวิชาการบัญชปีฏบัิตกิารภาษาอังกฤษ 

 ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยชุดฝึกปฏบัิต ิเร่ือง “การบันทึกรายการในสมุด

รายวันท่ัวไปการบัญชสีำหรับธุรกิจบริการดว้ยภาษาอังกฤษ” ในรายวชิาการบัญชปีฏบัิตกิารภาษาอังกฤษ 

 

กรอบแนวคดิวิจัย  

   ตัวแปรตน้               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง “การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปการบัญชีสำหรับธุรกิจ

บริการ วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ รวม 4 ชุด (พร้อมชุดเฉลยเพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบคำตอบด้วย

ตนเอง)  

2. คู่มอืการใช้ชุดฝึกปฏบัิติ รายวิชาการบัญชปีฏบัิตกิารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.3/1 สัปดาห์

ท่ี 1-4 รวม 12 ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อๆละ 1 คะแนนรวม 20 คะแนน ใน

รายการบัญชปีฏบัิตกิารภาษาอังกฤษ เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปการบัญชสีำหรับธุรกิจบริการ 

การใช้ชุดฝึกปฏบัิต ิเร่ือง การบันทึกรายการในสมุด

รายวันท่ัวไปการบัญชสีำหรับธุรกิจบริการด้วย

ภาษาอังกฤษ 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 การทดลอง 

ในการดำเนนิการวิจัยและเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขัน้ตอนดังนี้  

1. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น 

ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญช ีจำนวน 38 คน  

2. ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน โดยให้นักศกึษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เร่ือง 

การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปการบัญชสีำหรับธุรกิจบริการ แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการสอน โดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิตเิร่ือง การบันทึกรายการใน

สมุดรายวันท่ัวไปการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ จำนวน 4 สัปดาห์ กับ

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญช ีจำนวน 38 คน  สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ  1  ชั่วโมง 

4. ทดสอบหลังเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบแลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อไปวเิคราะห์ต่อไป  

5. นำข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิโดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป 

 

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิ

ริยาลัยนครสวรรค์ ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ซึ่ง

หลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 3.14 ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

.05 ดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใชชุ้ดฝึกปฏบัิติ  

การทดสอบ 
จำนวนนักศกึษา 

(คน) 

ค่าเฉลี่ย 

(คะแนน) 

S.D. 

(ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

t-test 

 

Sig 

(ความน่าจะ

เป็นท่ีคำนวณ 

ก่อนเรียน 38 7.92 2.39 *13.34 0.00 

หลังเรียน 38 13.18 3.14 

*P < .05 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปด้วยภาษาอังกฤษใน

วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญชี 

วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ จำนวน 38 คน พบว่า  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปด้วยภาษาอังกฤษในวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกปฏบัิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชชุ้ดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อน

ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่ าเท่ากับ 3.14 ท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ซึ่ง
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สอดคล้องกับสายพิณ สีดา (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการบันทึก 

รายการค้าในสมุดแยกประเภทท่ัวไป ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1/7 โรงเรียนระยองพาณิชยการ ผลการวิจัยปรากฏว่า

นักเรียนท่ีขาดทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดแยกประเภทท่ัวไปพบว่านักเรียนจำนวน 12 คน ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินท้ังหมด และสอดคล้องกับชลดา ทองพาณิชย์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ือง“การปรับปรุง

รายการบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า” ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 ของ

โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เร่ือง ปรับปรุง

รายการบัญชคี่าใชจ้่ายล่วงหนา้ ของนักเรียนมคี่าเฉลี่ยหลังเรียน (19.0) สูงกว่าก่อนเรียน (5.0) 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ครูผู้สอนควรสร้างชุดฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ด้านบัญช ีการบันทึกรายการบัญชเีป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้ และเพ่ือพัฒนานักศกึษาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ท่ีสูงขึ้น อีกท้ังยังเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนด้วย  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  

1.  ควรเพิ่มชุดฝึกปฏบัิตกิารบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษในเร่ืองอ่ืนๆท่ีอยู่ในบทเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาด้าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในสาขาท่ีตนเองศึกษาใน

ระดับสูงขึน้  

2. ควรนำชุดฝึกปฏิบัติไปเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบต่าง ๆ บ้าง ซึ่งจะส่งผลดีต่อครูผู้สอนในด้านการ

คิดค้นหาวธีิการผลิตสื่อท่ีเหมาะสมต่อการสอนแบบนั้น ๆ อันจะทําให้ครูผู้สอนได้รู้จักบูรณาการ วธีิการสอนแบบต่าง 

ๆ ให้เข้ากับเนื้อหาของบทเรียนในท่ีสุด เพราะเนื้อหาแต่ละเนื้อหาไม่สามารถท่ีจะสอน  โดยใช้วิธีการสอนเพียงแบบ

เดียว หากแต่ครูผู้สอนจะต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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           การใช้แบบฝึกร่วมกับการวิจัยน้ิวมือเพื่อพัฒนาผลพัฒนาการเรียน 

เรื่องการคำนวณการแปลงเลขฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวริยิาลัยนครสวรรค์ 

THE USE OF EXERCISES WITH FINGER RESEARCH TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES IN 

CALCULATING BASE NUMBER SYSTEM OF VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS AT 

VIRIYALAI VOCATIONAL COLLEGE, NAKHON SAWAN 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้

แบบฝึกร่วมกับทักษะในเร่ืองของเทคนิคการสอนในเร่ืองการใช้นิ้วมือเพื่อแทนค่าในระบบเลขฐานต่าง  ๆ ซึ่งตรงตาม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย

นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น  ปีท่ี 2 ห้อง 2  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.แบบทดสอบก่อนเรียน 2.แบบฝึก

เร่ืองระบบเลขฐาน  3.แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งนำไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบปรนัยเร่ืองระบบเลขฐาน จำนวน 20 ข้อ เมื่อทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อย หลังจากนั้นผู้วิจัยก็ได้ทำการสอนใน

เร่ืองระบบเลขฐานพร้อมให้เทคนิคในเร่ืองการคำนวณเลขฐานต่าง ๆ โดยใช้วิธีการนับนิ้วมือแล้วให้นักศึกษาทำแบบ

ฝึกในเร่ืองของระบบเลขฐาน เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนเร่ืองดังกล่าวแล้ว ให้นักศึกษาทำ แบบทดสอบหลังเรียน 

หลังจากนั้นจึงนำคะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อมาเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, paired sample – test และ ค่า siq ซึ่ง

ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในเร่ืองระบบเลขฐาน โดยใช้แบบฝึกร่วมกับ

เทคนคิการสอนการนับนิ้วเพื่อแปลงเลขฐานต่าง ๆ มผีลคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ย 7.55 คะแนน และคะแนน  

ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 12.14 คะแนน โดยมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.33 จากผู้เรียนท่ีทดสอบก่อน

เรียนผ่านเพียง 11 คน จนทำให้จำนวนผู้เรียนผ่านเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนจาก 14 คนเป็น 25 คน จากผู้เรียน 30 คน 

เนื่องจากทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนพร้อมมีแบบฝึกและเทคนิคการนับนิ้วซึ่งส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการ

แปลงระบบเลขฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งคะแนนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาทักษะ  การฝึกการคำนวณ  ระบบเลขฐาน 

 

 

 

 
1 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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ABSTRACT 

This research the objective is to compare the test results before and after the students by using 

exercises with skills in teaching techniques on the use of fingers to represent values in various base systems. 

Which meets the curriculum 2013 Diploma in Business Computer Program Wiriyalai Vocational College Nakhon 

Sawan The samples were students in business computer program. Level of vocational certificate level 2, room 2, 

semester 1, academic year 2019, amount 30 people. The research instruments were 1. Test before learning 2. 

Practice on the base system 3. Post-test Which applies to The samples were selected by the students to take 

the 20 pre - test test on the base number system. After that, the researcher taught about the base number 

system, along with techniques for calculating the base number calculation using finger counting methods, and 

students have to practice on the base number system. When students have completed the above lessons Have 

students do post test After that, take the scores from the test before school and after school to compare the test 

results before school and after school. By using data analysis using Statistics, mean, percentage, paired sample-

test and siq. The results show that The results of the test before and after learning about the base system By 

using exercises with finger counting techniques to convert various base numbers With an average pre-test score 

of 7.55 points and an average post-test score of 12.14 points, with the number of students passing the 83.33% 

criterion from only 11 students who tested before passing the program, resulting in an increase in the number of 

students passing before studying From 14 people to 25 people from 30 students, because the researcher uses 

teaching methods and practice exercises and finger counting techniques, which allows students to learn skills 

Accurate and fast base number system conversion The scores before and after learning were significantly 

different at .05 level. 

 

Keywords:  Skill Development / Calculation Practice / Base Number System 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้มุ้งเน้นให้ผู้เรียนวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง

คณิตศาสตร์กับการทำงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการ

คำนวณของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์   ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาแรกท่ีนำเข้าสู่

กระบวนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และสามารถใช้

ความรู้นำมาปรับใชใ้นชีวิตประจำวัน 

จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาของในเร่ืองของระบบเลขฐาน จะพบว่าพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน

ของนักเรียน นับเป็นอุปสรรคท่ีสำคัญท่ีทำให้นักเรียนพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ไม่เต็มท่ี ดังนั้น

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์คอมพวิเตอร์ เร่ืองระบบ

เลขฐาน ซึ่งปัญหาท่ีประสบคือ 1.นักเรียนขาดทักษะในเร่ืองของการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนื่องจากนักศกึษามีองค์

ความรู้ท่ีไม่เท่ากันจึงส่งผลการจัดการเรียนการสอนต้องปรับพื้นฐานในเร่ืองคณิตศาสตร์ท่ัวไป 2.นักเรียนมีพื้น
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ฐานความรู้ เร่ือง ระบบเลขฐานเนื่องจากการเรียนรู้ในระบบเลขฐานจะเป็นตัวเร่ิมต้นของการเรียนเขียนโปรแกรม

เบือ้งต้นจากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีแรงบันดาลใจท่ีคดิสร้างแบบฝึกทักษะ เร่ืองระบบเลขฐาน 

เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนท่ีมีความรู้มีไม่เพียงพอ ให้มีความรู้เพียงพอต่อการเรียน โดยการใช้แบบฝึกเสริม

นอกเวลา หรือนักเรียนนำแบบฝึกทักษะไปทำท่ีบ้านเมื่อให้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในเร่ืองของการคำนวณ

ระบบเลขฐานต่าง ๆ เนื่องจากเร่ืองระบบเลขฐานเป็นเร่ืองท่ีว่าด้วยการคำนวณในระบบคอมพวิเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง

จะใชว้ธีิการคำนวณท่ีแตกต่างกับคณิตศาสตร์ท่ัวไป ทำให้นักศกึษาอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของการแปลงเลขฐานต่าง ๆ

ของระบบคอมพิวเตอร์นัน้ได้  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำวิจัยในหัวข้อการใช้แบบฝึกร่วมกับการวิจัยนิ้วมือเพื่อ

พัฒนาผลพัฒนาการเรียนเร่ืองการคำนวณการแปลงเลขฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย

อาชวีศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิคการนับนิ้วเพื่อใชใ้นการแทนค่าในระบบเลขฐานต่าง ๆ ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะ เร่ือง ระบบเลขฐาน  

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใชเ้ทคนิคการนับนิ้วเพื่อนำมาประยุกต์ในการแปลงระบบเลขฐานต่าง ๆ ได ้

 

นิยามศัพท์ 

แบบฝึก หมายถงึ เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเพ่ิมจนเกิด

ความชำนาญและส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน 

 การเปรียบเทียบ หมายถงึ คะแนนท่ีนักเรียนทำได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลัง

เรียน เร่ืองระบบเลขฐาน ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 

การพัฒนา หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกระทำให้เกิดขึ้น หรือมกีารวางแผนกำหนดทิศทางไวล้่วงหน้า 

โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม่ดีกไ็ม่เรียกว่าการพัฒนา 

 ทักษะ หมายถงึ ความชำนาญหรือความสามารถในการกระทำหรอืการปฏบัิตอิย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น

ทักษะดา้นร่างกาย สตปัิญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน หรือการกระทำบ่อย ๆ  

ระบบเลขฐาน หมายถงึ เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงถึงจำนวนต่าง ๆ ระบบเลขแต่ละระบบมี

จำนวนตัวเลขท่ีใชเ้หมอืนกับช่ือของระบบตัวเลขนัน้ และมีฐานของจำนวนเลขตามช่ือของมัน 

 

สมมุตฐิานการวิจัย 

 นักศกึษามกีระบวนการทักษะการคำนวณแปลงเลขฐานต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นจากการเรียนโดยใช้วิธีการนับนิ้วมอื 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

      ประชากร  คือ  นักศกึษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา  2562 ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ 
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            กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ คือ การสุ่มตัวอย่างโดยใช้นักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นปีท่ี 

2 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนเร่ืองระบบเลขฐาน จำนวน  30  คน 

 2. ขอบเขตของเนื้อหา 

    เนื้อหาที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นเนื้อหา เร่ือง ระบบเลขฐาน ระดับช้ัน ปวช.2  ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  พุทธศักราช  2556 

3. ระยะเวลาการวจิัย   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2562 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย          

เครื่องมอืในการวิจัย   

1. แผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วย ระบบเลขฐาน  ดังนี ้

a) การแปลงเลขฐาน 10 ไปยัง เลขฐาน 2 , 8 , 16  จำนวน   4 ชั่วโมง 

b) การแปลงเลขฐาน 2  ไปยังเลขฐาน  8 , 10 , 16  จำนวน  4  ชั่วโมง 

c) การแปลงเลขฐาน 8  กับ การแปลงเลขฐาน 16    จำนวน  3  ชั่วโมง 

 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในหน่วยการเรียนรู้  ระบบเลขฐาน ที่มลีักษณะเป็นแบบปรนัย  จำนวน  20  

ข้อ ในแต่ละหัวข้อเร่ือง 

วิธีการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกพร้อมเทคนิคการนับนิ้ว และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนนิการทดลองดังนี้ 

ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ให้นักศกึษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ระบบเลขฐาน เพื่อทำการวัดองค์ความรูก้่อนท่ีจะเรียน 

2. ครูผู้สอนทำการบรรยายทฤษฎีเร่ืองของ ระบบเลขฐานต่าง ๆ พร้อมสอนเทคนิคการนับนิ้วเพื่อใชใ้นการ

แปลงเลขฐานต่าง ๆ 

3. หลังจากที่บรรยายเสร็จเรียบร้อย ครูผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกในเร่ืองระบบเลขฐาน 

4. เมื่อนักเรียนได้ทำความเขา้ใจและเทคนิคในเร่ืองของระบบเลขฐานเรียบร้อย ครูผู้สอนให้ทำแบบทดสอบ

หลังเรียน 

5. หลังจากนักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนเรียบร้อย  

ตัวแปรต้น 

1. แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลัง

เรียน 

2. แบบฝึกทักษะพร้อมกับเทคนิค

การนับนิ้ว 

ตัวแปรตาม 

ผลการพัฒนาการทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียนเร่ืองระบบเลขฐาน 
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6. ครูผู้สอนจะทำการนำคะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาทำการเปรียบเทียบ

ผลการพัฒนาการเรียน 

    การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, Paired – Sample Test และ ค่า Sig. ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 2.  วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, Paired – Sample Test และ ค่า Sig. ของคะแนนทดสอบหลังเรียน 

 สถิตทีใ่ช้ในการวิจัย 

  สถิตท่ีิใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี้ เป็นสถิตพื้นฐาน (Basic statistics) ประกอบด้วย 

- ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

- ร้อยละ (Percent) 

- ค่า Paired – Sample Test 

- ค่า Siq 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแปลงระบบเลขฐาน วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

การทดสอบ X s.d. p-test sig 

Pre-Test 7.57 1.87 13.27 0.00 

Post-Test 12.10 1.21 13.27 0.00 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ พบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการ

พัฒนาโดยใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิคการใช้นับนิ้วเพื่อใช้ในการแทนค่าซึ่งผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่า

ก่อนเรียน โดยนักศกึษามผีลคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ย 7.55 คะแนน และคะแนน  ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 

12.14 คะแนน โดยมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.33 จำนวนเพิ่มขึน้กว่าก่อนเรียนจาก 11 คนเป็น 25 คน ซึ่ง

คะแนนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05   

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ฝึกทักษะในเร่ืองการคำนวณแปลงระบบเลขฐาน โดยใช้แบบฝึก

ร่วมกับเทคนิคการนับนิ้วเพื่อพัฒนาผลการเปรียบเทียบการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

ระหว่างเรียนผู้วิจัยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมีผลคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ย 7.55 คะแนน และคะแนน  ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 12.14 คะแนน โดยมีจำนวน

นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.66 จำนวนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนจาก 12 คนเป็น 25 คน ซึ่งคะแนนก่อนและหลังเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นักเรียนมีการฝึกทักษะกระบวนการคำนวณการแปลงระบบเลข

ฐานโดยใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิคการนับนิ้ว การฝึกปฏิบัติได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  

วิเคราะห์ข้อมูลหาค่า t-test แบบ Dependent Sample ผลคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

1.จากการทดลองพบว่า แบบฝึกทักษะการแปลงเลขฐานร่วมกับเทคนคิการนับนิ้ว สำหรับนักศึกษาระดับชั้น 

ปวช.2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนในการแปลงเลขฐาน



 

                                                           

196 

 

ได้ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแปลงเลขฐานมคีวามสามารถในการแปลงเลขฐานได้สูง

กว่าการเรียนก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้จากผลท่ีนักเรียนสามารถแปลงเลขฐานได้ดีขึ้น 

เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนให้บรรยายและให้เทคนิคการนับนิ้วเพื่อใชใ้นการแทนค่าของเลขฐานต่างๆและ

ทำแบบฝึกทักษะการแปลงเลขฐานตามขั้นตอนท้ัง 10 แบบฝึกหัด เป็นผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้

เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดีโดยนักเรียนได้ฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย ขยายขอบเขตการพัฒนาไป

ตามลำดับขั้นจากง่ายไปหายาก เร่ิมจากการเรียนรู้เลขฐาน ถึง การแปลงเลขฐานทุกระบบ จึงเป็นการดึงดูดความ

สนใจของนักเรียนซึ่งทำให้มีความสามารถในการแปลงเลขฐานดีขึ้น และในขณะท่ีนักเรียนทำกิจกรรมจะพบว่า

นักเรียนมีความตั้งใจ และพึงพอใจในการทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะเป็นอย่างมากเนื่องจากได้ลงมือกระทำกิจกรรม

ด้วยตนเอง จึงทำให้นักเรียนเกิดความรู้สกึสนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของวัชรี ขำวิจิตร ( 

2542 : 77) ท่ีว่าแบบฝึกทักษะการแปลงเลขฐานนี้ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแปลงเลขฐานได้ตาม

จุดมุ่งหมาย ทั้งนี้เพราะแบบฝึกทักษะการแปลงเลขฐานท่ีสร้างขึ้นผ่านกระบวนการขั้นตอนการสร้างอย่างมรีะบบและ

วิธีการท่ีเหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร คู่มือครูเทคนิค วิธีการ กระบวนการทฤษฎีเป็นแนวทาง โดยคำนึงถึงความ

เหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนหลายอย่างท่ีเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังและเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนเลือกสื่อต่างๆให้เหมาะสม รวมถึงการสร้างแบบฝึก

ทักษะการเขียนเรียงความให้สอดคล้องตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งได้มีการกำหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์ สอดคล้อง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผ่านการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

และความเหมาะสมจากครูผู้เชี่ยวชาญในดา้นการสอนของแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบ นอกจากนีผู้้วจิัยได้ปรับปรุง

แก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการสอน เพื่อให้ได้แบบฝึกทักษะท่ี

เหมาะสมสามารถนำไปใชใ้นการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดแีละเกิดประสิทธิภาพ 

2. จากการทดลองพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแปลงเลขฐานซึ่งผลการทดสอบเร่ืองการ

แปลงเลขฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

การแปลงเลขฐานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ทำให้นักศึกษามีความสามารถในการแปลงเลขฐานสูงขึ้น เนื่องจาก 

แบบฝึกทักษะการแปลงเลขฐาน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น อาศัยหลักจิตวิทยาการจูงใจผู้เรียนโดยเนื้อหาเรียงตามลำดับจาก

ง่ายไปหายาก แต่ละแบบฝึกมีความยากง่ายพอเหมาะทำให้นักเรียนมกีำลังใจในการทำแบบฝึก ซึ่งแบบฝึกท่ีสร้างขึน้นี้

สอดคล้องกับหลักการสร้างแบบฝึกของ พรรณี ชูไทย ( 2522 : 27 ) ท่ีกล่าวว่า การสร้างแบบฝึกต้องอาศัยหลักการ

จูงใจผู้เรียน(Motivation ) โดยการจัดแบบฝึกท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก และยังสอดคล้องกับหลักการทำ

แบบฝึกของ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2528 : 65 – 82 ) ซึ่งกล่าวว่า การจูงใจผู้เรียนสามารถทำได้

โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพอใจท่ีจะทำ

แบบฝึกต่อไป 

นอกจากนี้ฝึกทักษะการคำนวณการแปลงระบบเลขฐานโดยใช้วิธีการนับนิ้วมือ  ยังเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถใช้

วธีิการคำนวณอกีวิธีหน่ึงซึ่งจะได้คำตอบตรงกับวิธีการแปลงเลขฐานโดยปกติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ผู้สอนควรควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในเวลาท่ีกำหนด 

2. ผู้สอนควรกระตุน้ให้นักศึกษา ศกึษาค้นควา้เนือ้หามาก่อนลว่งหน้า เพื่อท่ีจะทำความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน

ในหอ้งได้ง่ายขึ้น 

3. ผู้สอนต้องศกึษาความหลากหลายของเทคนิคการใชร้ะบบสื่อการสอนเพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรยีนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)  

FACTORS AFFECTING TO LEARNING ACHIEVEMENT OF MATHEMETICS SUBJECT OF 

PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS AT WAT RATNIYOMTHAM (PIBOONSONGKRAM) SCHOOL 
 

พรพมิล  โฉมเฉิด1 และ อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง  ๆ 

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯ และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯ กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พิบูลสงคราม) จำนวน 100 คน เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการ

วจิัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า  มี 5 ระดับ จำนวน 34 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .88 สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวจิัยพบว่า 

 1. ปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 

(พบูิลสงคราม) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยครูผู้สอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ครูผู้สอนกับผู้เรียน และด้านพฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยผู้เรียน พบว่า ด้านเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ และ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับปานกลาง  

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

วัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์และ

ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ไม่มคีวามสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 3. ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอนของครู (X3) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) ได้ร้อยละ 5.9  

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  คุณภาพการสอนของครู   

 ความสัมพันธ์ระหว่างครผูู้สอนกับนักเรียน 

 

 

 

 

 
1 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                                 
2 สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                                                               
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study factors’s level affected on achievement of  

Mathayomsuksa 4 students at Wat Ratniyomtham (Piboonsongkram) School, 2) to study the relationship between 

each factors and learning achievement, and 3) to find out the predictive equations of factors affected on learning 

achievement. The sample used in this study was 100 students. The research instrument was 5 scales rating 

questionnaire, 43 items which reliability was .88. Percentage, Mean, Standard deviation, Pearson Correlation 

Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis were employed for data analysis. 

The results revealed that: 

 1. The overall factors’ level affected to Mathematics achievement of Prathomsuksa 4 students at Wat 

Ratniyomtham (Piboonsongkram) School was at high level. When it was considered in each factor,  

it found that particularly on the relationship between teachers and students, and teaching behavior of the 

teachers were at high level, while attitude towards Mathematics learning, and the students’ motivation towards 

Mathematics achievement. 

 2. The factors that were statistically significant positive relationship with learning achievement at .05 

level was teaching behavior of the teachers, while the students’ motivation towards achievement, learning 

attitude towards Mathematics was not statistically significant with Mathematics achievement was at moderated 

level. 

  3. The factor of the teaching behavior of the teachers (X3) could be to predict on learning achievement 

by 5.9 percent.  

 

Keywords: Learning attitude / Motivation towards achievement / Teaching quality of teacher / Relationship      

     between teacher and student.  

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา    

 คณิตศาสตร์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถ

นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(สำนักทดสอบทางการศกึษา 2546: 77) 

 ถึงแม้วิชาคณิตศาสตร์จะถูกบรรจุในหลักสูตรการศกึษาตั้งแต่ระดับประถมศกึษาเป็นต้นมา แต่ว่าคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควร เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลาง และต่ำ (สำนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560: 36-37) 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิมีหลายปัจจัย ดังท่ี  สุนีย์  สีสันต์ (2559: 10) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาศรีสระเกษ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยดา้นเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ กนกภรณ์  เทสินทโชติ (2560: 19) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ผลการวจิัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึง กุลธร  เสน่หา (2549: 106) 

ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน และด้านครอบครัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ปัจจัยความถนัดด้านตัวเลข เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อ

การเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  อีกท้ัง อินต๊ะชัย อาภรณ์ (2556: 30 ) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศกึษาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ พฤติกรรมการเรียน และความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านครู ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีความเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 จากที่กล่าวมาข้างตน้ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา คณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)โดยศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผู้เรียน ประกอบไปด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ และปัจจัยด้านครูผู้สอน ประกอบไปด้วย 

พฤติกรรมการสอนของครู และความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นองค์ประกอบท่ีผู้วิจัย

คาดว่าจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว ้ดังนี ้

   1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนวัด

ราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) 

        2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียน

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) 

 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียน

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง   

 การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัย ได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยสรุป ดังนี้ 

 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

     ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน องค์ประกอบท่ีมีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนท่ีมี

ผลการเรียน ที่ได้จากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม และประสบการณ์เรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงด้าน

ความรู้ ความสามารถ จนประสบความสำเร็จ ท่ีเกิดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นไปตามจุดประสงค์ 

(ศริิชัย  นาระกันทา, 2554: 8) 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความสำคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ลักษณะของผู้มี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนท่ีตั้งใจเรียนมาก 

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวางโดยพยายามหาวธีิการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา มคีวามทะเยอทะยานเพื่อนำตนเองไปสู่

ความสำเร็จ มักประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ มคีวามปรารถนาท่ีจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทำ

ให้สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนได้มาตรฐานดเียี่ยมกว่าคนอื่น ๆ (มงคล  ศัยยกุล, 2556: 24) 

 เจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ องค์ประกอบของเจตคติ ลักษณะของเจตคติ การวัด

เจตคติ และประโยชน์ของเจตคติ สรุปได้ว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง เกิดจากการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์หรือการได้รับประสบการณ์ และความคิดท่ีพร้อมจะแสดงพฤติกรรม

ออกมาให้เห็นในลักษณะทางบวกหรือทางลบ ชอบ หรอืไม่ชอบ และเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย เป็นต้น (ประสาน  ทองยอด, 

2548: 21) 

 พฤตกิรรมการสอนของครู 

   ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายพฤติกรรมการสอนของ การวัดพฤติกรรมการสอน คุณลักษณะของครูท่ีดีและ

การวัดพฤติกรรมการสอน สรุปได้ว่า พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การจัดการเรียนการสอนหรือสภาพการ

เรียนการสอนท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนความตั้งใจ หรือเอาใจใส่ของครูผู้สอนมีวิธีการ

ถ่ายทอดความรู้ทำให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน และพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเกิดขึ้นในขณะสอน และท่ี

เกี่ยวข้องกับการสอนในดา้นลำดับขั้นของกิจกรรมในการสอนการใชส้ื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้การวัดประเมินผล อกีทั้ง

การใช้เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้

คิดค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีได้มากท่ีสุดและเกิดผลดีท่ีสุดตามศักยภาพ 

(สุทธิพร จิตต์มติรภาพ, 2553: 25 ) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ครูผู้สอนกับผู้เรียน หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนท่ีมีต่อครู และการปฏิบัติตนของครูต่อนักเรียนเพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ทัง้การให้คำปรึกษา และช่วยเหลอืนักเรียนท้ังเร่ืองการเรียนและเร่ืองส่วนตัว ได้แก่ การเข้าใจ

นักเรียน รับฟังเหตุผลของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาในตัวครู อีกทั้งครูมีความรัก ความเมตตาให้แก่ผู้เรียน 

ทำให้ผู้เรียนมคีวามสบายใจในการเรียน (วนัสนันท์  คร่ำสุข, 2551: 7) 

  

สมมตฐิานการวิจัย   

 1. ปัจจัยด้านผู้เรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียน

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) 

 2. ปัจจัยด้านครูผู้สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียน

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) 

 3. ปัจจัยด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านครูผู้สอน สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) 
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ขอบเขตการวิจัย   

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม  

(พบูิลสงคราม) จำนวน 132 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้ คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม 

(พบูิลสงคราม) จำนวน 100 คน แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 ตัวแปรที่ศกึษา 

 1. ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก ่

  1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ 

   1.2 ปัจจัยดา้นครูผู้สอน ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ พฤตกิรรมการสอนของครู ความสมัพันธ์

ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

กรอบแนวคดิวิจัย   

                                                                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย   

  การวจิัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยเชงิสำรวจ (Survey Research)  

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เป็นแบบมาตรประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด จำนวน 34 ข้อ ปัจจัยด้านผู้เรียน จำนวน 17 ข้อ ปัจจัยด้านครูผู้สอน จำนวน 17 ข้อ ได้

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1 มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .20 - .61 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 โดย

ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค  (Cronbach. 1990: 240)  

  

 

 

1. ปัจจัยดา้นผู้เรียน 

1.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

1.2 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 

2. ปัจจัยด้านครูผู้สอน 

2.1 พฤตกิรรมการสอนของครู 

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดำเนินการเก็บขอ้มูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ชี้แจงนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายละเอียดการทำ

แบบสอบถาม จากนั้นนำแบบสอบถาม จำนวน 100 ฉบับ แจกให้นักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อให้นักเรียนตอบ

แบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง  

  2. นำแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง โดยได้แบบสอบถามกลับมา

ครบ จำนวน 100 ฉบับ และสมบูรณ์ท้ังหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 และนำแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์มาทำการ

วเิคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้วเิคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

   1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านครูผู้สอน โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   2. วเิคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา

ปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) โดยใชก้ารวเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

   3. วเิคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียน

วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย   

 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม 

(พิบูลสงคราม) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยผู้เรียน ด้านเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ส่วนปัจจัยครูผู้สอน ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และด้านพฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ปรากฏดังตารางท่ี 1 

ตารางที ่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ตัวแปรด้าน X  
S.D. ระดับ 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 

  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

   เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

ปัจจัยด้านครูผู้สอน 

  พฤตกิรรมการสอนของคร ู

   ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 

3.39 

3.37 

3.40 

4.03 

3.90 

4.15 

.582 

.717 

.594 

.555 

.790 

.578 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

                                 รวม                                       3.71 .568 มาก 

 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

วัดราษฎร์นยิมธรรม (พิบูลสงคราม) พบว่า  พฤติกรรมการสอนของครู มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  และ

ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ไม่มคีวามสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปรากฏดังตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ตัวแปร   Y X1 X2 X3 X4 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y) 

2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1) 

3) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X2) 

4) พฤตกิรรมการสอนของคร ู(X3) 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน (X4) 

1.00 

 

.055 

1.00 

 

.154 

.575** 

1.00 

 

.243* 

.440** 

.446** 

1.00 

.004 

.210* 

.131 

.298** 

1.00 

*มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   **มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอนของครู (X3) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) ได้ร้อยละ 5.9 ปรากฏดัง

ตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวทำนาย b SE β t sig 

     พฤตกิรรมการสอนของครู (X3) 

      คา่คงที่ = 2.115  

.468 .189 

.751 

.243 2.480 .015 

R = .243  R2 = .059  Adjusted  R2 = .049 F = 6.148 

 

อภปิรายผลการวิจัย   

 1. ปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 

(พิบูลสงคราม) ในภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยผู้เรียน ด้านเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ส่วนปัจจัยครูผู้สอน ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และด้านพฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ สามารถอภปิรายได้ ดังนี้ 

  1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของ ทัศนา ทอง

ภักดี (2553: 17) การท่ีกล่าวว่า นักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อครู จะมีความเคารพนับถือ เชื่อฟังครูผู้สอน ตั้งใจ และ

สนใจกระทำในสิ่งท่ีครูอบรมสั่งสอน และซักถามครูเมื่อมีข้อสงสัย รวมถึงการท่ีครูปฏิบัติต่อนักเรียน ได้แก่ ให้ความ

สนใจต่อนักเรียน ให้ความเป็นกันเอง และให้ความรักความเอาใจใส่ให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่นักเรียน ในด้านการเรียน 

ด้านส่วนตัว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับตัวของนักเรียน ลดความกดดันความตึงเครียดท่ีจะเกิดขึ้นใน

ห้องเรียน ลดความอคติของครูท่ีมีต่อนักเรียน และครูให้ความสนใจนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่เลอืกท่ีรักมักที่ชัง ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนดี และมสี่วนช่วยให้นักเรียน มีความสุขในการเรียน และมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัจฉรา  เพ่งเล็งผล (2551: 103) 

ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อนิสัยในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู อยู่ในระดับมาก 

  1.2 พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนการสอนของ  

แครรอล (Carroll. 1963: 723) ท่ีว่า คุณภาพการสอนเป็นการจัดสรรเนื้อหา การนำเสนอบทเรียน การอธิบาย และ



 

                                                                

205 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมท่ีสุดสำหรับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพสูง รวมถึงทางผู้บริหารมีนโยบาย ให้ครูคำนึงถึงประสิทธิภาพการสอนของครูว่าเป็นสิ่งท่ีสำคัญ และ

พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบให้มากท่ีสุด โดยครูหลายคนจบสายคณิตศาสตร์โดยตรง 

และครูมีการเตรียมการสอนเตรียมเนื้อหา และเทคนิควิธีการสอนท่ีดี อกีท้ังครูหลายคนมีประสบการณ์สอนมากกว่า 

10 ปีขึ้น ได้มกีารใช้เทคนิควธีิการสอนท่ีทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวชิา คณิตศาสตร์มากขึน้ ได้แก่ มกีาร

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการท่ีครูจบตรงสาย

คณิตศาสตร์ พร้อมท้ังมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทำให้คุณการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และส่งผลทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนมากยิ่งขึ้นและทำให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ วิชิต  วิเศษวงษา (2549: 82) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 2 พบว่า พฤติกรรมการสอน อยู่ในระดับมาก 

  1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทฤษฎีของแมคเคิลแลนด์  (Mcclelland. 

1953: 110-111) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นความปรารถนาท่ีจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือทำ

ดีกว่าบุคคลอื่น เป็นความพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความรู้สึกสบายใจเมื่อประสบความสำเร็จ และมีความ

วิตกกังวลเมื่อทำไม่สำเร็จ หรือประสบความล้มเหลว อีกท้ัง นักเรียนส่วนมากท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะมีความ

เพียรพยายามเอาชนะอุปสรรค มีแรงผลักดัน ทำให้ตนเองอยากทำการบ้านท่ีครูมอบหมายออกมาให้ดีท่ีสุด อีกท้ัง

หากนักเรียนคนใดท่ีส่งภายในเวลาที่ครูกำหนด ครูมกีารชมเชยหนา้ชัน้เรียนพร้อมให้รางวัล เพ่ือให้นักเรียนมแีรงจูงใจ    

ในการเรียน เป็นผลทำให้นักเรียนต้ังใจเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดขีึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวจิัยของ  

พัชรา ทัศนวิจิตรวงศ์ (2540: 76) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.4 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของ สติกกินส์ 

(Stiggins (1994: 48) ท่ีกล่าวว่า เจตคติต่อการเรียนเป็นความรู้สึกชื่นชอบ หรือไม่ชื่นชอบ ความรู้สึกด้านบวก หรือ 

ด้านลบต่อการเรียน เป็นความเกี่ยวเนื่องระหว่างความรูส้ึกกับกิจกรรมการเรียนน้ันโดยเฉพาะ นักเรียนท่ีมีเจตคติดีต่อ

วิชาคณิตศาสตร์ จะเห็นถึงความสำคัญ คุณประโยชน์ มีความชื่นชอบ พร้อมให้ความสนใจกับการเรียนการสอน

รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวชิาคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนมีความสุข รู้สึกสนุกกับการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ จะ

ทำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ดีขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รสรินทร์ ปิ่นแก้ว (2559: 39) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัย

อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า เจตคติต่อวิชาต่อการเรียน 

อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ และเป็นไปตาม

หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีว่า พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการใช้สื่อ

การสอนท่ีสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน โดยมีการจัดลำดับความยากง่ายของเนื้อหา และยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น

การเปิดโอกาสและแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีการเสริมแรงเพื่อความเหมาะสมกับความ

แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้น พฤติกรรมการสอนท่ีกล่าวข้างตน้ ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่ง
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สอดคล้องตามทฤษฎี บลูม (Bloom 1976 115-125) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของครูท่ีดีว่ามี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) 

การชี้แนะ (Cues) คือผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการสอนไวอ้ย่างชัดเจน 2) การมีส่วนร่วม (Participation) คือผู้สอนให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การสอน 3) การเสริมแรง (Reinforcement) คือผู้สอนชมเชย และกล่าว

สนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอยากเรียน 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback / 

Corrective) คือ ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน (Feedback) ด้วยการแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบข้อบกพร่องของตนเอง 

และมีการพัฒนาแก้ไข (Corrective) โดยมีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนจากข้อมูลยอ้นกลับ และยัง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิลาวัลย์ กองสะดอ (2552: 67) ได้ทำการศึกษาวิจั ยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 พบว่า  ด้านพฤติกรรม

ผู้สอน ความสัมพันธ์เชงิบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอนของครู สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) ได้ร้อยละ 5.9 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

ครูมเีทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการสอนท่ีทันสมัยท่ีเป็นตัวช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ได้ดีขึ้น จึง

ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ (2545: 6) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการสอนของครู ได้แก่ 1) ครูเตรียมการสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการ 

2) ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 3) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึก

คิดฝึกทำและฝึกปรับปรุงตนเอง 4) ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 5) 

ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิดฝึกทำและฝึกปรับปรุงตนเอง 6) ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้สังเกตส่วนดแีละ

ปรับปรุงส่วนด้อยของผู้เรียน 7) ครูใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกการคิดการแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 8) ครูใช้แหล่ง

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กับชวีิตจริง 9) ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรม

ไทย 10) ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรวิทย์ พลมณี ได้

ศึกษาเร่ือง (2542: 42) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 

พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู เจตคติต่อการสอนของครู และแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู เป็นปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ร้อยละ 22.45 

 

ข้อเสนอแนะ   

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 ครูผู้สอนควรมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ เพื่อ

ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อทำให้นักเรียน เรียนรู้ได้ดีขึ้น และเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ อย่างดี

ยิ่งขึน้ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุหรือวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท้ังทางตรง

และอิทธิพลทางอ้อม เพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา ภาษาไทย ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       

โรงเรยีนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พบิูลสงคราม) เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
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นันทพร  คันทะคง1 และ อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ2 

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยภายในตัวผู้เรียนและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูล

สงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอกท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 

(พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2562 จำนวน 103 คน เคร่ืองมอืท่ีใช้วิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม แบบมาตร

ประมาณค่า มี 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .91 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสัมพันธ์และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน    

ผลการวจิัยพบว่า    

1) ปัจจัยภายในตัวผู้เรียนและปัจจัยภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน คุณภาพการ

สอนของครู มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา ภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

 3) ปัจจัยภายในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พบูิลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 

5.1  

 

คำสำคัญ: ปัจจัยท่ีส่งผล  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เจตคตติ่อการเรียน  คุณภาพการสอนของครู   

 นสิัยทางการเรียน  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับคร ู การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง   

 

 

 

 

 
1 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                                 
2 สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                                                                               
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ABSTRACT 

The purposes of this study were 1) to study internal factors and external factors that affected to 

learning achievement in Thai language in Prathomsuksa 3 students in Wat Ratniyontham (Piboon Songkrom) 

school, Sai- Mai District, Bangkok. 2) to study the relationship between internal factors, external factors with 

learning achievement in Thai language Prathomsuksa 3 students in  Wat Ratniyomtham (Piboon Songkram) 

school, and 3) to find out the predictive equations of factors affected to Thai language achievement of students. 

The sample used in this study was 103 Prathomsuksa 3 students at Wat Ratniyontham (Piboon Songkrom) school 

in academic year 2019. The research instrument was 5-scale rating questionnaire, 50 items which reliability 

was .91. Frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and Stepwise multiple 

regression, were employed for data analysis. The results were as follows: 

1. The overall factors’ level affected on learning achievement was at a high level. 

            2. Motivation, attitude toward learning and quality of the teacher, were statistically significant positive 

relationship students’ learning achievement at .05 level. 

3.Internal factors in motivation could be predict students’ learning achievement at 5.1 percent.  

 

Keywords: Factors Affected / Learning Achievement / Motivation / Attitude toward learning /   

    Quality of teacher   

  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาตใิห้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมอืในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์

ท่ีดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ

เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนา

กระบวนการคิดวเิคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ปัญหาในการเรียนวิชา ภาษาไทย ของนักเรียน เกิดได้จากหลายปัจจัย ดังท่ี ทิชานนท์  เชื่อมกระโทก (2539) 

ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ได้แก่ ความถนัดทางการเรียน 

พฤติกรรมการสอนของครู เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย เจตคติต่อครูผู้สอนภาษาไทย การอบรมเลี้ยงดู อัตราส่วน

ของครูต่อนักเรียน ตัวแปรท่ีส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ได้แก่ ประสบการณ์การสอนของครู ท่ี

พักอาศัยอยู่ใกล้เขตชุมชนอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบท่ีผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) 

เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวโดยสรุปข้างต้น จึงทำให้ผู้วจิัยมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พิบูลสงคราม) 

เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถทำนายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว ้ดังนี้ 

  1.เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยภายในตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอก ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

ภาษาไทยของในนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พบูิลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 

 3.เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พบูิลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษา และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และองค์ประกอบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง ความรู้ทักษะและสมรรถภาพของสมองด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละวิชา ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ (เมเฮน Mehrens. 1976: 73)  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ 

องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และแรงจูงใจ เป็นต้น (อนาตาซี (Anastasi. 1970: 107) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และลักษณะของบุคคลที่มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง 

ความปรารถนาท่ีจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แข่งขันด้วยมาตรฐานอันดีเยี่ยม หรือทำดีกว่าบุคคลอื่น 

(แม็คคลีแลนด์ McClelland. 1953: 110-111) 

ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีดังนี้ ความทะเยอทะยานสูง มีความหวังอย่างมากว่าตนจะประสบ

ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าผลจากการกระทำนั้นจะขึ้นกับโอกาส  มีความพยายามไปสู่สถานะท่ีสูงขึ้นไป อดทนทำงานท่ี

ยากได้เป็นเวลานาน ฯลฯ (เฮอร์แมนส์ Hermans, 1970: 354) 

เจตคิ  สรุปได้ว่า เจตคต ิหมายถึง ลักษณะของความพร้อมทางจิตซึ่งเกิดขึน้จากประสบการณ์ สภาวะความ

พร้อมนี้จะเป็นแรงท่ีกำหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  (อัล

พอร์ท Allport. 1985: 810) 

นิสัยทางการเรียน สรุปได้ว่า นิสัยทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

ประกอบด้วยสมาธิในการเรียน วิธีการอ่าน และการจดคำบรรยาย การวางแผนการเรียน หรือการแบ่งเวลาเรียน การ

ทบทวนบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อการเรียน (เรนน์ และลาร์เซน Wrenn and Larsen. 1969: 5-11) 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สรุปไดว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู หมายถึง พฤติกรรมท่ีครู

ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน มีความเข้าใจจิตใจของนักเรียน การอบรมกล่อมเกลานิสัย ความประพฤติของนักเรียน

และความเอาใจใส่ของนักเรียน เช่น มีความยุติธรรมต่อนักเรียน มีการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น  (วิไลลักษณ์  เขมวงศ์. 

2547: 7)   

การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง สรุปได้ว่า การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง หมายถึง การสนับสนุน

ของผู้ปกครองให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียน (พรพรรณ  สีละมนตรี. 2548: 10) 
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คุณภาพการสอน  สรุปได้ว่า คุณภาพการสอน หมายถึง การจัดสรรเนื้อหา การนำเสนอบทเรียน การ

อธิบาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมท่ีสุดสำหรับผู้เรียนเพื่อช่วยผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพสูง     (แครรอล Carroll. 1963: 723)  
 

สมมตฐิานการวิจัย   

1. ปัจจัยภายในตัวผู้เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พบูิลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พบูิลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยภายในตัวผู้เรียน ปัจจัยภายนอกสามารถร่วมกันพยากรณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พบูิลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม  

กรุงเทพมหานคร จำนวน 136 คน โดยทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่มอร์แกน (Krejcie & 

morgan.1790: 608-610) จำนวน 103 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 ตัวแปรที่ศกึษา 

  1. ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวผู้เรียน มี 5 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน 

นิสัยทางการเรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ และปัจจัยภายนอก ได้แก่  การส่งเสริมการเรียนของ

ผู้ปกครอง คุณภาพการสอนของคร ู 

  2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ภาษาไทย 

 

กรอบแนวคิดวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ดำเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 

ปัจจัยภายในตัวผูเ้รียน  

  - แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

  - เจตคติต่อการเรียน 

  - นสิัยทางการเรียน  

  - สัมพันธภาพระหว่างนกัเรียนกับคร ู

 
ปัจจัยภายนอก  

  - การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง   

  - คุณภาพการสอนของครู   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา ภาษาไทย 
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 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น  5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง( Index  of  Item – Objective  Congruence: IOC) อยู่

ระหว่าง 0.67 -1.00 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบัค 

(Cronbach. 1990: 240) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .91 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ .77 เจตคติต่อการเรียน 

.79 นิสัยทางการเรียน .79 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู .77 การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง .85 คุณภาพ

การสอนของครู .79 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดำเนินการเก็บขอ้มูลตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ชี้แจงนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดในการทำแบบสอบถาม 

จากนัน้นำแบบสอบถาม จำนวน 103 ฉบับ แจกนักเรียนจำนวน 103 คน เพื่อให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามสภาพ

ความเป็นจริง 

 2. นำแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้องได้แบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณ์จำนวน 103 ฉบับ ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 100 แลว้นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาทำการวเิคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วเิคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน โดยการหาค่า ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน โดยใช้การ

วเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Analysis)  

3. วเิคราะห์เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 

โรงเรียน    วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย   

1. ปัจจัยท่ีส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 

(พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า

ปัจจัยภายในตัวผู้เรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ด้านเจตคติต่อการเรียน และ

ด้านนิสัยทางการเรียน อยู่ในระดับมากส่วนปัจจัยภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านคุณภาพการสอนของครู และด้านการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ปรากฏดังตาราง 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

ตัวแปรด้าน X  S.D. ระดับ 

ปัจจัยภายในตัวผูเ้รียน   4.00 .507 มาก 

      แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 4.28 .561 มาก 

      เจตคติต่อการเรียน 3.92 .636 มาก 
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      นสิัยทางการเรียน 3.83 .630 มาก 

      สัมพันธภาพระหว่างนกัเรียนกับครู 3.98 .636 มาก 

ปัจจัยภายนอก                                  3.99 .757 มาก 

      การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง 3.97 1.101 มาก 

      คุณภาพการสอนของคร ู 4.02 .507 มาก 

รวม 3.99 0.632 มาก 

 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคตติ่อ

การเรียน และคุณภาพการสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ด้านการ

ส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ส่วนด้านนิสัยทางการเรียน ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ปรากฏดังตาราง 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y) 1 .225* .195* -.003 .182 .159 .211* 

2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X1)  1 .664* .494** .672** .427** .598** 

3. เจตคติต่อการเรียน(X2)   1 .502** .571** .271** .496** 

4. นสิัยทางการเรียน(X3)    1 .526** .444** .348** 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู(X4)     1 .435** .582** 

6.การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง(X5)      1 .361** 

7.คุณภาพการสอนของครู(X6)       1 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ** มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ปัจจัยภายในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 5.1 โดย

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 1. สมการถดถอยท่ีคำนวณโดยใชค้ะแนนดบิ คือY  = 2.007+ .599 (X1) 2. สมการ

ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = .225 (Z1) ปรากฏดังตาราง 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ตัวทำนาย b SE   t sig 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1) .599 .258 .225 2.326 .022 

ค่าคงท่ี = 2.007                                                            1.112    

 R = .225, R2 = .051, Adjusted R2  = .041, F =  5.410 
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อภปิรายผลการวิจัย   

 การวิจัยเร่ือง  ปัจจัยท่ีส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัด

ราษฎร์นยิมธรรม(พบูิลสงคราม)เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลจากการศกึษาปัจจัยท่ีส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม(พบูิลสงคราม)เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมท้ังหมด อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่าปัจจัยภายในตัวผู้เรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  

ด้านเจตคติต่อการเรียน และด้านนสิัยทางการเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยภายนอก  พบว่า ด้านคุณภาพการสอน

ของครู และด้านการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ตัวแปรท่ี มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  

มท้ัีงหมด 6 ด้านดังนี้  

 1.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎแีรงจูงใจกลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral view of motivation) และตามแนวคิดทฤษฏีของแมคคลีแลนด์ (McClelland1953 : 110-111) ท่ีกล่าวว่า 

บุคคลที่มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีความตอ้งการความสำเร็จ (need for achievement: nach) มคีวามมุ่งมั่นท่ีจะทำสิ่งใด

ให้ประสบความสำเร็จเสมอและนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี3 ส่วนมากเป็นผู้ท่ีมคีวามตัง้ใจเรียนอย่างเต็มท่ี เมื่อครูให้

ทำงานหรือทำการบ้าน นักเรียนจะรีบทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนกำหนด และนักเรียนจะตั้งใจทำคะแนนให้มากกว่า

เพื่อน ๆ  อีกท้ังครูผู้สอนมีการให้รางวัลเป็นขนมหรือเป็นอุปกรณ์ทางการเรียน เช่น ดินสอ สมุด สี ฯลฯ ทำให้นักเรียน

รู้สกึตื่นเตน้ ดีใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้น ครูมีการยกย่องชมเชย การแสดงความช่ืนชม เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมได้ดี ซึ่ง

ความตั้งใจเรียน ความขยันหมั่นเพียรดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของพรชัย  ทุมพัง (2558: 91) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  เขต 20 

พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ในระดับมาก  

 1.2 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของอีวาน พา

ฟลอฟ (Ivan Pavlov, 1849–1936) ท่ีกล่าวว่า ครูควรตระหนักไว้อยู่เสมอว่า ตนเป็นบุคคลสำคัญท่ีสามารถสร้าง

ความรู้สึกต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ครูควรใช้วิธีการนุ่มนวล ให้ความอบอุ่น ชมเชยเด็กบ่อยๆ ผู้เรียนจะเกิดความ

พอใจ สบายใจ เพยีงแค่เห็นหน้าครู เป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งคณะครูโรงเรียนวัดราษฎร์

นิยมธรรมนี้ ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน โดยมีการใช้เวลาว่างร่วมกันกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การ

รับประทานอาหารกลางวัน การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

นักเรียนสนใจนอกเหนือจากวิชา ภาษาไทย มีการให้คำปรึกษาปัญหาในเร่ืองการเรียนและปัญหาส่ วนตัว  ปัญหา

ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีชา อ้อยรักษา (2560: 64-65) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 

เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน อยู่ในระดับมาก  

 1.3 เจตคติต่อการเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นไปตามหลักจิตวิทยาของอัลพอร์ท (Allport, 

1985 : 810) ท่ีกล่าวว่า  เจตคตเิป็นสภาวะของความพร้อมทางจิตใจท่ีเกิดจากการเรยีนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ในสังคม เกิดจากการสร้างความรู้สกึจากประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งมท้ัีงทางบวกและลบ เป็นการเลียนแบบบุคคลท่ี

ตนเองให้ความสำคัญ และรับเอาเจตคตินั้นมาเป็นของตน และจากสภาพของโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศของความรัก 

ความอบอุ่นจากครู ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าการมาโรงเรียนนอกจากจะได้ความรู้แล้วนักเรียนยังได้รับความรัก ความ

อบอุ่นเหมือนบรรยากาศท่ีบ้าน  อีกทั้งการท่ีมาเรียนอย่างสม่ำเสมอย่อมเป็นแรงผลักดันทำให้เขามผีลการเรียนท่ีดีขึ้น 

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/gestalt_theory/index.html
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/gestalt_theory/index.html
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และยังได้พบเจอเพื่อนอีกมากมายท่ีทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ไม่กดดัน รวมท้ังครูผู้สอนยังคอยให้

คำปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ จึงเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีชา อ้อยรักษา (2560: 63-64) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า เจต

คติต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก  

 1.4 นิสัยทางการเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของเรนน์ และลาร์เซน (Wrenn 

and Larsen. 1969: 5-11) ท่ีว่า นิสัยทางการเรียนเป็นพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วยสมาธิ

ในการเรียน วิธีการอ่าน และการจดคำบรรยาย การวางแผนการเรียน หรือการแบ่งเวลาเรียน การทบทวนบทเรียน  

และสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมฯ คือ นักเรียนมีการวางแผนการเรียน

ล่วงหนา้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีการตดิตามงานเมื่อขาดเรียน และใส่ใจกับการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

เช่น มีการจัดตารางเรียน ทบทวนบทเรียนเป็นประจำ ทุกครัง้ท่ีครูสั่งการบ้านหรืองานอื่น ๆ  

 1.5 คุณภาพการสอนของครู พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนการสอน ที่ว่า 

คุณภาพการสอน เป็นความสามารถของครูในการวางแผนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค

วิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมท่ีสุดสำหรับผู้ เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ เรียนประสบ

ความสำเร็จตามจุดประสงค์การสอนท่ีวางไว้ ดังนั้น เมื่อครูมีเทคนิควธีิการสอนท่ีดีมีคุณภาพทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดขีึ้น  ซึ่งคุณภาพการสอนของครูโรงเรียนวัดราษฎร์นยิมธรรม ฯ มีการปรับและพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของ

โรงเรียน เช่น การจัดอบรมครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ  เพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิค

วิธีการสอน ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากกว่าการสอนแบบเดิม และครูส่วนใหญ่มีความสามารถในด้านการ

สอนเป็นอย่างดี เพราะได้สอนตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา รวมถึงครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนไม่

น้อยกว่า 10 ปี แต่จะมีครูบางท่านท่ีเป็นครูจบใหม่ ยังขาดความมั่นใจในการสอน ขาดประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน แต่ครูจบใหม่ส่วนใหญ่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวจิัยของสรัญญา  มูลมาก (2556: 54) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพทางการเรยีน

วชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พบว่า คุณภาพการสอนของครู อยู่ใน

ระดับมาก  

 1.6 การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544: 26-27) ท่ีว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนนั้น ผู้ปกครองควรให้

ความรัก โดยเอาใจใส่ ให้ความสบาย และความปลอดภัย มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  เสริมสร้างให้ลูกมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง มีความพึงพอใจ และให้การยกย่อง รวมท้ังให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ลูก กระตุ้นและฝึกทักษะพื้นฐานให้

ลูกในแง่มุมต่าง ๆ อยู่เสมอ ปรับสภาพแวดล้อมท่ีบ้าน รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง

มากขึ้น ฯลฯ ซึ่งการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองดังกล่าว จะส่งผลให้การเรียนของบุตรหลานดขีึน้จากเดิม ซึ่งลักษณะของ

ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างดี 

แต่ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และลักษณะของการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกัน เช่น พนักงาน

บริษัทเอกชน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนมากมีเวลา มีกำลังกาย และมี

กำลังทรัพย์ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนของบุตรหลาน แต่ผู้ปกครองบางคนก็ไม่พร้อมในการสนับสนุนส่งเสริม

เท่าท่ีควร จากการมีส่วนสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

นคร  เหมนาค (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง อยู่ใน

ระดับมาก      

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านเจต

คติต่อการเรียน และด้านคุณภาพการสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 สามารถอธิบายรายละเอยีดได้ดังนี้  

 2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทยอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ และเป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจกลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral view of motivation) และตามแนวคิดทฤษฏีของแมคคลีแลนด์ (McClelland1953 : 110-111) ท่ีกล่าวว่า 

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีความตอ้งการความสำเร็จ (need for achievement: nach) เป็นความตอ้งการท่ีจะทำ

สิ่งต่างๆ ให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความสำเร็จ จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานท่ีท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูล

ป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง  มีความชำนาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง และกล้าท่ีจะเผชญิกับ

ความล้มเหลว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกภรณ์  เทสินทโชติ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05      

 2.2 เจตคติต่อการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ และเป็นไปตามทฤษฎีหลักจิตวิทยาของอัลพอร์ท 

(Allport, 1985 : 810) ท่ีกล่าวว่า เจตคติ เป็นลักษณะของความพร้อมทางจิตซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ สภาวะความ

พร้อมนี้จะเป็นแรงท่ีกำหนดทิศทางของปฏกิิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล สิ่งของ หรือ สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีอาจ

เนื่องมาจาก เจตคติ เป็นภาวะทางจิตใจหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการคิดการกระทำ มีผลให้บุคคลมี

ท่าทีในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางใดทางหนึ่ง ถ้าเป็นความรู้สึกทางบวกจะแสดงในลักษณะความพึงพอใจ ยอมรับ 

ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ แต่ถ้าเป็นความรู้สึกทางลบ ก็แสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่ยอมรับ หรือไม่ปฏิบัติ

ตาม ดังนั้น เมื่อผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ภาษาไทย ก็จะรู้สึกพอใจท่ีจะเรียน ตั้งใจเรียน ทำงานตามท่ีครู

มอบหมายด้วยความเต็มใจทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรากุล พิพัฒนตันติ

ศักดิ์  (2548) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เจตคตติ่อการเรียนภาษาอังกฤษมคีวามสัมพันธ์ทางบวกผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2..3 คุณภาพการสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ และเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีว่า คุณภาพการสอน เป็นความสามารถของครูในการวางแผนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

เทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมท่ีสุดสำหรับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนประสบ

ความสำเร็จตามจุดประสงค์การสอนท่ีวางไว้ ดังนั้น เมื่อครูมีเทคนิควธีิการสอนท่ีดีมีคุณภาพทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสายสุนีย์  สว่างทรัพย์ (2540: 125-126) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ

ศกึษา ในเขตการศึกษา 12. พบว่า คุณภาพการสอนของครู   มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
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3. ปัจจัยภายในตัวผู้เรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 5.1 ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยยะ

สำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจท่ีว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีความต้องการ

ความสำเร็จ ความต้องการเป็นท่ียอมรับ และความต้องการท่ีจะทำสิ่งต่างๆ ให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความสำเร็จ จะมี

ลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานท่ีท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง  มีความ

ชำนาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง และกล้าท่ีจะเผชิญกับความล้มเหลว ดังนั้นนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิสูงจะมีความตั้งใจเรียน มคีวามขยัน อดทนกับแรงกดดันในด้านต่าง ๆ ได้ดี และมีความพยายามมุมานะ ฯลฯ 

คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น ทำให้มีกำลังใจในการเรียน ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค

ต่าง ๆ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวจิัยของณรงค์ พันธ์ุคง (2549: ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับช่วงชั้นท่ี 3 สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ร้อยละ 5.5  ดังนั้นปัจจัยดา้น

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจึงส่งผลหรือสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  ครูผู้สอนและผู้บริหารควรดูบริบทของโรงเรียน หรือนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นการ

สร้างแรงจูงใจ นอกจากบริบทของโรงเรียนและนักเรียน สิ่งท่ีควรคำนึงถึง คือ ด้านการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง 

เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

  1. จากผลการวจิัยท่ีพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนัน้ ครูผู้สอน

ตอ้งช่วยกระตุ้น และให้กำลังใจแก่นักเรียนในการเรียน ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายน่าสนใจ เพื่อเป็น

การสร้างแรงจูงใจภายนอก ไปเสริมแรงจูงใจภายในท่ีมีอยู่ให้เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนให้สัมฤทธ์ิผล และ

ประสบความสำเร็จตามหลักสูตร 

  2. ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท้ัง

ทางตรงและอทิธิพลทางอ้อม โดยแสดงถึงอิทธิพลท่ีตัวแปรสาเหตุมีต่อตัวแปรผล เพ่ือให้ได้รายละเอยีดท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ 
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ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเน้ือ

และความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเน้ือเรื้อรัง 

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH PHYSICAL THERAPY PROGRAM ON 

MUSLE PAIN AND STRESS IN PATIENT WITH CHRONIC MYOFASCIAL PAIN SYNDROME 
 

วุฒชิัย  โยตา1* วนดิา ดรปัญหา2 และ สุวร ีฤกษ์จาร3ี  

 

บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวด

พังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรังระหว่างก่อนและหลังการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด 2) 

เปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรังระหว่างก่อนและหลังการ

ให้โปรแกรมทางกายภาพบำบัด และ 3) เปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืด

กล้ามเนื้อเรื้อรังระหว่างกลุ่มหลังการให้โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียวกับการให้คำปรึกษา

ทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง 

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร โดยเลอืกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน แล้วนำมาสุ่มอย่างง่ายเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินระดับอาการปวดขณะนั้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 2) แบ บ

ประเมินความเครียดสวนปรุง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 3)โปรแกรมการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับ

โปรแกรมทางกายภาพบำบัด 4) โปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบวลิคอกซัน และสถิต ิแมน-วทินยี์ ยูเทส 

ผลการวิจัยพบว่า  1) ผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง ท่ีได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับ

โปรแกรมทางกายภาพบำบัดมอีาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) 

ผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง ท่ีได้รับการโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียวมีอาการปวด

กล้ามเนื้อและความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง

ท่ีได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด มีอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียด

ลดลงแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียว 

 

คำสำคัญ: การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด  อาการปวดกล้ามเนื้อ  ความเครียด 

    ผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรือ้รัง 
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ABSTRACT  

This research aimed 1) to compare muscle pain and stress in patient with chronic myofascial pain 

syndrome before and after the treatments of psychological counseling with physical therapy program., 2) to 

compare muscle pain and stress in patient with chronic myofascial pain syndrome before and after the 

treatments of physical therapy program., 3) to compare muscle pain and stress in patient with chronic 

myofascial pain syndrome after the treatments of physical therapy program and psychological counseling with 

physical therapy program. The samples consisted of 20 patients with chronic myofascial pain syndrome at Fort 

Sriphatcharin hospital with current pain intensity and stress. They were selected by purposive sample technique. 

They were also divided into 2 groups through simple random sampling technique, the first group was 10 who 

treated by psychological counseling with physical therapy program and the second group was 10 was treated by 

physical therapy program. Each group was under the treatment 3 times a week, each time lasted for 60 

minutes within 4 weeks continuously, totaled 10 times. The instruments comprised of 1) the current pain intensity 

assessment which the reliability was 0.97, 2) the “Suanprung Stress Test -20”  which  the reliability was 0.89, 

3) a program for psychological counseling with physical therapy program and 4) a program for physical therapy. 

The statistics used for data analysis were the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and the Mann-

Whitney U Test.  

The results revealed that 1) the muscle pain and stress  in patient with chronic myofascial pain 

syndrome  after the treatment through psychological counseling with physical therapy program  was decreased 

at  the 0.05 level of statistical significance, 2) the muscle pain and stress in patient with chronic myofascial pain 

syndrome  after the treatment through physical therapy program  was decreased at  the 0.05 level of statistical 

significance  and 3) the muscle pain  and stress in patient with chronic myofascial pain syndrome through 

psychological counseling with physical therapy program was different from those through physical therapy 

program. 

 

Keywords: Psychological Counseling with Physical Therapy Program / Muscle Pain / Stress / Chronic Myofascial 

     Pain Syndrome   

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ภาวะความเครียดเป็นปัจจัยสาเหตุหนึ่งท่ีสำคัญ และนำไปสู่อาการเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้นเป็นจำนวน

มากซึ่งพบความชุกท่ีเกิดจากการได้รับบาดเจ็บของผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้ถึง 30% (สมาคม

การศึกษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย, 2552) ได้แก่กลุ่มโรคอาการปวดพังผืดกล้ามเนื้อ (Myofascial pain 

syndrome : MPS) ซึ่งพบความชุกในตัวโรคกลุ่มนี้ถึง 74.7% (อุบลกาญจน์ ยอดต่อ, 2555)  และพบผู้ป่วยกลุ่มนี้ท่ีมี

ปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วยได้ถึง 39.19 % (ธนินทร สมนึก, 2554) และนำไปสู่เป็นปัจจัยท่ีเกื้อหนุนให้เกิดภาวะเรื้อรัง 

(Chronic MPS) หรือเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป(Delgado V.E. et.al.,2009) โดยกลุ่ม

อาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรัง พบมากท่ีสุดในส่วนของกล้ามเนื้อบ่าส่วนบน (Upper Trapezius) ซึ่งพบได้มาก

ถึง 45-54 % (แสงอรุณ ดังก้อง, 2561) ฉะนัน้ควรให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มโรค Chronic MPS และ
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ผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยความเครียดมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

ของร่างกายกายท่ีเกิดจากจากความไม่สบายทางกายและทางใจ  

ความเครียดท่ีสะสมเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและปวดเป็นระยะเวลานานหรือมี

อาการปวดเรื้อรัง  ซึ่งอาการปวดนั้นเป็นความไม่สบายท้ังความรู้สึกและอารมณ์ท่ีสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยตาม

ความเป็นจริง ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต่างๆตามมา จนเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองทางด้านร่างกายโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาการตอบสนองทางด้านต่างๆ ท้ัง 4 ด้านคือ 1)ปฏิกิริยาการตอบสนองทางด้านร่างกายในส่วน

ต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เมื่อเผชญิกับความเครียดจะเกิดปฏกิิริยาสู้หรือหนหีรือเกร็ง ซึ่งสภาวะนี้จะทำ

ให้กลา้มเนื้อหดเกร็ง ทำให้กรดแลกติกเพ่ิมขึน้มาก (สมาคมการศกึษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย, 2552) ย่อมทำ

ให้กลา้มเนื้อเกิดอาการเจ็บปวด โดยถา้มกีารเผชญิความเครยีดเป็นเวลานานๆ โดยไม่สามารถจัดการกับสิ่งคุกคามได้ 

จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทางกาย 2)ปฏิกิริยาการตอบสนองทางด้านความคิดท่ีกำลังเผชิญความเครียดอยู่จะมี

ความคิดเร็วแต่เต็มไปด้วยอามรณ์จึงขาดเหตุผลไป คิดในเชิงลบ 3)การปฏิกิริยาการตอบสนองทางด้านจิตใจและ

อารมณ์ ความเครียดจะกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์โดยผ่านระบบลิมบิก เช่น ความรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล 

ซึมเศร้า  อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และ 4)ปฏิกิริยาการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม ความเครียดจะ

ส่งผลทำให้พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เปลี่ยนนิสัยการทำงาน เปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมาทางสังคม 

บางคร้ังจะมีการใช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลาย หรือพฤติกรรมแบบประสาท เช่น กล้ามเนื้อมีการกระตุกมากเกินกว่า

ปกติ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภรณ์, 2556) ซึ่งความเครียดท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีส่งผลแสดงออกมา

อย่างชัดเจนในดา้นท่ีดแีละด้านท่ีไม่ดี  

การรักษากลุ่มโรค Chronic MPS นัน้ต้องรักษาทางด้านร่างกายและจิตใจร่วมกัน โดยต้องเข้าใจถึงสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางกายและจิตใจ รวมท้ังการค้นหาและแก้ไขปัจจัยเสริมให้สามารถได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีและ

ปลอดภัย (สุมาลี เอี่ยมสมัย และจรีรัตน์ อินทวัฒณ์ , 2557) ซึ่งการรักษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การรักษา

ทางด้านกาย (Delgado V.E. et.al.,2010) โดยเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดเช่น การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

(Ultrasound therapy), การประคบร้อน(Hot pack) และการรักษาด้วยการออกกำลังกายด้วยวิธีการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อ(Stretching exercise )   และการเพิ่มความแข็งแรง(Strengthening exercise)ของกล้ามเนื้อมัดนั้น (Kavadar 

et.al.,2015) (Kim et.al.,2016) (Koca I., 2014) (Wang et.al.,2014) และ 2) การรักษาทางด้ านจิตใจ (Schonfeld 

et.al.,2016) โดยกระบวนการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเป็นการผสมผสานรวมทฤษฎีเข้าด้วยกัน มีความครอบคลุม

ด้านการช่วยเหลือท้ังทางความคิด  จิตใจและอารมณ์ รวมถึงท่ีส่งต่อพฤติกรรม ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อศกึษาผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเนื้อ

และความเครยีดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรือ้รัง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อเปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครยีดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรือ้รังระหว่าง

ก่อนและหลังการให้คำปรึกษาทางจิตวทิยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด 

2. เพื่อเปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรังระหว่าง

ก่อนและหลังการให้โปรแกรมทางกายภาพบำบัด 

3. เพื่อเปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรังระหว่าง

กลุ่มหลังการให้โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียวกับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับ

โปรแกรมทางกายภาพบำบัด 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรังท่ีได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัด ภายหลังการทดลองมอีาการปวดกล้ามเนื้อและความเครยีดลดลงได้มากกว่าก่อนการทดลอง 

2. ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรังท่ีได้รับโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดเพียงอย่าง

เดียว ภายหลังการทดลองมอีาการปวดกล้ามเนื้อและความเครยีดลดลงได้มากกว่าก่อนการทดลอง 

3. ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรังท่ีได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัด สามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดมากกว่าโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัด

เพยีงอย่างเดียว 

แบบแผนการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental study) เพื่อเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาทาง

จิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด (กลุ่มทดลอง) และโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดเพียงอย่าง

เดียว (กลุ่มควบคุม) ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง โดยทำการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรก่อนและหลังการรักษาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเป็นงานวิจัยแบบ The 

Randomized Pretest-Posttest Control Group Design   ดังนี้ 

 

E1 - T1 X1 T2  

E2 - T1 X2 T2 

 

 โดยท่ี  

E1 หมายถงึ   กลุ่มทดลอง 

E2 หมายถงึ   กลุ่มควบคุม 

X1 หมายถงึ   การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด 

X2 หมายถงึ    โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียว 

T1 หมายถงึ    วัดก่อนการทดลอง 

T2 หมายถงึ    วัดหลังการทดลอง 

 

ขอบเขตการวิจัย  

ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้เป็นอาสาสมัครท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Chronic MPS บริเวณกล้ามเนื้อ Upper 

trapezius และผ่านเกณฑ์การคัดเข้าจำนวน 20 คน ที่โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และประเมินโดยระดับอาการปวด

ขณะนั้น อยู่ ท่ีระดับ 2-8 คะแนน และประเมินความเครียดสวนปรุงอยู่ระดับปานกลาง-รุนแรง โดยการสุ่มแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้คำปรึกษาทาจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด 

และกลุ่มควบคุมจะได้รับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิทักษ์สิทธิ์ของอาสาสมัคร 

โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของศูนย์จริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขท่ี HE 

622087 เรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะดำเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิัยในครัง้นี้ 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

เครื่องมอืวิจัย/คณุภาพเครื่องมอื 

1. แบบประเมินความเครียดสวนปรุง  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยนำมาจากของ แบบประเมิน

ความเครียดสวนปรุง (สุจิตรา อู่รัตนมณและสุภาวดี เลิศสำราญ, 2560)  เป็นแบบความเครียดท่ีปรับลด ข้อคำถาม

ให้เหลือ 20 ข้อคำถาม และมีผลการทดสอบความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของเคร่ืองมื อในการประเมิน

ความเครียดท่ีมีค่าความเชื่อถือสูง (Intraclass Correlation Coefficient ; ICC) เท่ากับ 0.89 (สุจิตรา อู่รัตนมณีและสุภา

วด ีเลศิสำราญ, 2560)   

2. แบบประเมินระดับอาการปวดขณะนั้น ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยนำมาจากของ (เศรษฐพงศ์ หนอง

หารพิทักษ์และคณะ, 2560) เป็นแบบประเมินโดยให้ผู้ป่วยวัดระดับอาการปวดขณะนั้น เป็นระดับความเจ็บปวด 

(Visual Analog Scale  : VAS)  โดยให้ผู้ป่วยขีดเส้นเคร่ืองหมายลงบนเส้นตรงยาว 10 เซนติเมตร เพื่อแสดงความ

รุนแรงของระดับความปวด ซึ่งจะกำหนดให้ปลายข้างหนึ่งแทนค่าด้วย 0 หมายถึง ไม่มอีาการปวด และอีกปลายข้าง

หนึ่งแทนด้วย 10 หมายถึง ปวดรุนแรงมากที่สุด โดยทำการวัดค่าก่อนและหลังการรักษาขณะนั้น โดยมกีารวัด 2 คร้ัง

อาการปวดกล้ามเนื้อ 
+ 
 

โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัด 
  
 

? 

ความเครียด 

กล้ามเนื้ออกัเสบเร้ือรัง 

การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา 
  
 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
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และน่ามาเฉลี่ยวิเคราะห์ผล ค่าความเชื่อถือสูง (Intraclass Correlation Coefficient ; ICC) ตั้งแต่ 0.97 (Gallagher GF, 

et.al.,2002)  

3. การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัด  การสร้างการให้

คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมการรักษากายภาพบำบัด การหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 3.1 นำโครงสร้างการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมการรักษากายภาพบำบัดท่ีได้

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ป่วยกลุ่มโรคปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรัง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1 คน ซึ่งผู้วจิัยเลอืกใช้โปรแกรมครัง้ท่ี 1 ท่ีทดลองใช ้1-2 ชั่วโมง 

 3.2 นำโปรแกรมท้ัง 10 คร้ัง มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสมในเร่ืองของการ

ดำเนินการและเวลา ก่อนนำไปใช้จริง โดยกำหนดให้มีการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมการรักษาทาง

กายภาพบำบัด จำนวน 10 ครัง้ ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง จำนวน 3 ครัง้/สัปดาห์ 

4. โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว การหาประสิทธิภาพ ดังนี ้

 4.1 การรักษาทางกายภาพบำบัด โดยใช้คลื่นเหนือเสียง (เคร่ือง Ultrasound diathermy) รุ่น BTL-

4000 ด้วยความถี่  (currier frequency) 1 MHz เลือกเคลื่อนท่ีส่งออกจากหัวอัลตร้าซาว์ด (sound head) เป็น

แบบต่อเนื่อง (continuous) ปรับความเข้ม (intensity) 1.0 - 1.5 W/cm² พื้นท่ีกระจายของคลื่นโดยเคร่ืองกำหนดท่ี 5 

cm² ใชเ้วลาในการรักษา 10 นาที  

 4.2 การรักษาทางกายภาพบำบัด โดยใช้การประคบผ้าร้อน แบบ Hot pack ผ้าขนาด cervical โดยทำ

การห่อด้วยผ้าขนหนู 8-12 ชัน้ เวลา 15-20 นาที 

 4.3 การรักษาทางกายภาพบำบัด โดยใช้การบริหารกล้ามเนื้อ คือการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching 

exercise) และการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (Strengthening exercise) เวลา 10 นาทีโปรแกรมการรักษาทาง

กายภาพบำบัด จำนวน 10 ครัง้ ครั้งละประมาณ 1ชั่วโมง จำนวน 3 ครัง้/สัปดาห์   

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

1. ก่อนการทดลอง 

ผู้วิจัยชี้แจงอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลองจะได้รับการอธิบายถึงวิธีการให้คำปรึกษาทาง

จิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด และกลุ่มควบคุมจะได้รับการอธิบายถึงวิธีการรักษาด้วยโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว  และถ้าตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัยและได้ลงชื่อเป็นหลักฐานลงในแบบยินยอม

อาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะได้รับการประเมินโดยแบบประเมินระดับความเจ็บปวด

ขณะนั้น, แบบประเมินระดับกั้นความเจ็บปวด และแบบประเมินความเครียดสวนปรุง ระยะเวลาทำแบบประเมิน

ท้ังหมดจะใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 

 2. ขณะการทดลอง 

ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลอง จะได้รับการรักษาโดยการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัด  ใชเ้วลาในการรักษาคร้ังละ 1-2 ชั่วโมง จำนวน 3 คร้ัง/สัปดาห์ รวม 10 ครั้ง ประมาณ 4 สัปดาห์ เข้า

ร่วมวิจัยกลุ่มควบคุม จะได้รับการรักษาโดยการให้การรักษาโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียว  ใชเ้วลาใน

การรักษาคร้ังละ 1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครัง้/สัปดาห์ รวม 10 ครัง้ ประมาณ 4 สัปดาห์  
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3. หลังการทดลอง 

ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะได้รับการประเมินโดยแบบประเมินระดับความเจ็บปวด

ขณะนั้น, แบบประเมินระดับกัน้ความเจ็บปวด และแบบประเมินความเครยีดสวนปรุง ระยะเวลาทำแบบประเมิน

ท้ังหมดจะใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดและระดับความเครียดสวนปรุงของผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืด

กล้ามเนื้อเรื้อรัง ก่อนได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด และหลังได้รับการให้

คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด  โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและการทดสอบของวิลคอกสัน (The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test) 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดขณะนั้นและระดับความเครียดสวนปรุงของผู้ป่วยกลุ่มปวด

พังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง หลังได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตวทิยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดและโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบของวลิค

อกสัน (The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดขณะนั้นและระดับความเครียดสวนปรุงของผู้ป่วยกลุ่มปวด

พังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง หลังได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตวทิยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดและโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียว โดยใชส้ถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบของแมน-

วทินยี์ ยูเทส (The Mann-Whitney U Test) 

สรุปผลการวิจัย  

กำหนดสัญลักษณ ์

- Current pain intensity: CPI คอื ระดับความเจ็บปวดขณะนัน้ 

- Suanprung Stress Test -20:  SPST–20 คือ ระดับความเครยีดสวนปรุง 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกบัโปรแกรมทางกายภาพบำบัด ระหว่างก่อนและหลัง

การทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ค่า 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

Mean dif. Z p 
Mean S.D. Mean S.D. 

กลุ่มทดลอง 

N = 10 

CPI 7.50 0.71 1.60 0.70 5.90 -2.83 0.005* 

SPST–20 83.00 10.62 34.30 6.82 48.70 -2.80 0.005* 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) 

จากตาราง 1 พบว่า อาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในกลุ่มผู้ป่วยปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง 

หลังจากการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด ลดลงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียว ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ค่า 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

Mean dif. Z p 
Mean S.D. Mean S.D. 

กลุ่มควบคุม 

N = 10 

CPI 7.30 0.67 2.60 0.52 4.70 -2.87 0.004* 

SPST–20 77.40 8.82 70.30 5.06 7.10 -2.14 0.032* 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) 

จากตาราง 2 พบว่า อาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในกลุ่มผู้ป่วยปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง 

หลังจากการรักษาโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว ลดลงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดและโปรแกรมทาง 

   กายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียวระหว่างกลุ่มหลังการทดลอง 

ค่า 

กลุ่มทดลอง N=10 

หลังการทดลอง 

กลุ่มควบคุม N=10 

หลังการทดลอง Mean dif. Z p 

Mean S.D. Mean S.D. 

CPI 1.60 0.70 2.60 0.52 -1.00 -2.83 0.005* 

SPST–20 34.30 6.82 70.30 5.06 -36.00 -3.79 0.000* 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) 

จากตาราง 3 พบว่า อาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในกลุ่มผู้ป่วยปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง 

หลังจากการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดและโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียง

อย่างเดียว ระหว่างกลุ่มหลังทดลองกับกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

อภปิรายผลการวิจัย  

จากวัตถุประสงค์  

1) อาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในกลุ่มผู้ป่วยปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง หลังจากการให้

คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด หลังทดลองลดลงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เพราะว่าการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด เป็นโปรแกรมท่ี

ผสมผสานเทคนิคต่างๆ ของแต่ละทฤษฎี ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัด เพื่อลดภาวะความเครียดและลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย 4 เทคนิค คือ 1) การลด

ความเครียดด้วยโดยการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาโดยใช้หลักทฤษฎีการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบยึดบุคคลเป็น

ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นองค์ประกอบเน้นการขจัดหรือลดความความเครียดทางด้านความคิด ท่ีจะใช้เหตุผลในการแก้ไข

ปัญหา รวมท้ังสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ  วัชรี ทรัพย์มี (2556) โดยมีหลักการว่า 

มนุษย์มีความสามารถท่ีจะใชส้ตปัิญญาของตนแก้ไขปัญหา หรอืสามารถตัดสนิใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยผู้วจิัยใช้

การรักษาทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในทฤษฎียดึบุคคลศูนย์กลาง (Person Centered Therapy) โดยผู้วจิัยใชเ้ทคนิค

การฟัง, เทคนิคการเงียบ, เทคนิคการทวนซ้ำ, เทคนิคการถามโดยเป็นคำถามปลายเปิด , เทคนิคการสะท้อน

ความรู้สึก และเทคนิคการทำให้กระจ่าง โดยช่วยให้ได้ฝึกการคิดในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมากขึ้น รวมท้ังเข้าใจถึง
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บทบาท หนา้ที่การทำงานของตนเองรวมท้ังการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมากขึน้ และ เข้าใจวธีิขจัดความเครยีดให้กับตนเอง

ได้ด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัย สิริรัตน์ ปัญจมาตย์ (2557) ท่ีได้ศึกษาผลการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น

ศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดของผู้ป่วยท่ีมภีาวะความเครียด พบว่าจากงานวิจัยหลังการให้คำปรึกษาแบบยดึบุคคล

เป็นศูนย์กลางผู้ป่วยมีระดับความเครียดลดลง 2) การจัดการกับความเครียดโดยการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาโดย

การให้คำปรึกษาแบบใช้ทฤษฎีการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อฝึกการ

จัดการความเครียดด้านพฤติกรรม ซึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางภายนอก ทำให้แนวคิดของ  วัชรี ทรัพย์มี 

(2556) ว่า ควรเน้นการใช้สติปัญญาและเหตุผลในการพิจารณาสาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจว่าจะต้องดำเนิน

ต่อไปได้อย่างไรถึงจะชนะกับอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกมั่นคงทางจิตใจ พร้อมท่ีจะใช้

สติปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผล โดยผู้วิจัยใช้การรักษาทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาใน

ทฤษฎีอารมณ์ เหตุผล และพฤตกิรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) โดยผู้วิจัยใช้เทคนคิทางปัญญา (REBT), 

เทคนิคทางอารมณ์ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ ,การฝึกการจัดการกับความอาย เป็นต้น รวมท้ังเทคนิคทาง

พฤติกรรม เช่น การฝึกทักษะ, การวางเงื่อนไขแบบการกระทำเป็นต้น และเทคนิคการให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการเพื่อ

ช่วยให้ผู้รับบริการมีอารมณ์ท่ีมั่นคงและสามารถขจัดความเครียดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย รัตนา บุญบุตตะ 

(2558) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลด

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่ากลุ่มท่ีได้รับการให้

คำปรึกษาแบบทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมสามารถลดความเครยีดลงได้ดี  3) การลดความเครยีด

ด้วยโดยการให้คำปรึกษาทางจิตวทิยาโดยใช้ทฤษฎกีารให้คำปรึกษาแบบเผชญิความจรงิ เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้

เผชญิสภาพความเป็นจริง และพิจารณาในสิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงและนำไปสู่พฤตกิรรมท่ีพึงปรารถนา ตาม

แนวคิดของ  วัชรี ทรัพย์มี (2556) ซึ่งเป็นวิธีการนี้เน้นการช่วยให้ผู้รับบริการใช้เหตุผลวิเคราะห์การกระทำของตน 

และมุ่งมั่นท่ีจะเปลี่ยนพฤตกิรรม ซึ่งมีการวางแผน, การแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา รูจ้ักพิจารณาตนเองตาม

สภาพความเป็นจริง รวมท้ังจะให้เห็นค่าในตัวเองมากขึ้น โดยผู้วิจัยใชท้ฤษฎีเผชญิความเป็นจริง (Reality Therapy)โดย

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี, เทคนิคการเงียบ, เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ, เทคนิคการสะท้อน

ความรู้สึก, เทคนคิการทำให้เกิดความกระจ่าง,เทคนคิการเผชญิหนา้กับความจริง, รวมถึงเทคนิคการวางแผนในการ

ช่วยให้ผู้รับบริการได้ฝึกทักษะในการวางโครงการได้ด้วยตนเอง ทำให้สอดคล้องกับงานวจิัย รัตนา บุญบุตตะ (2558) 

ท่ีได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อลดความเครียดในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่ากลุ่มท่ีได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎเีผชญิความ

จริงสามารถช่วยลดความเครียดลงได้ดีเช่นกัน 4)การรักษาทางด้านร่างกายโดยการรักษาทางกายภาพบำบัด โดย

ผู้วิจัยมีวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อกลุ่มพังผืดเรื้อรัง  ซึ่งจากผลการวิจัยมีอาการ

ปวดกล้ามเนื้อลดลงได้อย่างมาก โดยสอดคล้องกับงานวจิัย กิตยิา โกวิทยานนท์ และปนดา เตชทรัพย์อมร (2553)ได้

ศึกษาการเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยปวดคอจากกลุ่มปวดพังผืดและกล้ามเนื้อด้วยการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์ 

พบว่าการรักษาด้วยเคร่ืองอัลตราซาวด์ ในกลุ่มปวดกล้ามเนื้อและพังผืดสามารถลดระดับความเจ็บปวดลงได้ และ

สอดคล้องกับงานวิจัย จุไร รัฐวงษา และคณะ (2555) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยอัลตราซาวด์

ร่วมกับการประคบผ้าร้อนในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อ Trapzius โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มท่ีได้รับการ

รักษาด้วยอัลตราซาวด์ร่วมกับการวางผ้ารอ้น สามารถช่วยลดอาการปวดในการรักษาผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อและพังผืด

ทางคลินิกได้เป็นอย่างดี รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim M.(2016) ได้ศึกษาการออกกำลังกายด้วยการยืด

กล้ามเนื้อในกลุ่มปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรื้อรัง พบว่าการออกกำลังกายแบบการยืดกล้ามเนื้อ สามารถช่วยลด

อาการปวดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดและกล้ามเนื้อได้อย่างมาก   
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2) การรักษาทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียวต่ออาการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ป่วยปวดพังผืดและ

กล้ามเนื้อเรื้อรัง หลังจากการรักษาโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียวหลังทดลองลดลงกว่าก่ อนทดลอง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่าการรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มปวด

กล้ามเนื้อและพังผืดได้โดยผู้วจิัยนำมาจัดเป็นโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดประกอบด้วย การรักษาด้วยคลื่น

เหนือเสียง, การประคบผ้าร้อนและการรักษาด้วยการบริหารกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อ และการเพิ่มความ

แข็งแรงกล้ามเนื้อ ในกลุ่มผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรัง โดยใช้ตัววัดผลคือ แบบประเมินอาการเจ็บปวด

ขณะนั้น และแบบประเมินระดับกั้นอาการปวด  ผลหลังจากการทดลองมรีะดับอาการปวดกล้ามเนื้อลดลง สอดคล้อง

กับงานวิจัย ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ และคณะ (2558) ว่าการใช้รักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง ซึ่งเป็นคลื่นท่ีมีความถี่มาก

พอในการทำให้เกิดความร้อนชั้นกล้ามเนื้อ มีผลกระตุ้นเส้นประสาทขนาดใหญ่ และลดการทำงานของเส้นประสาท

ขนาดเล็กโดยเฉพาะตัว B fiber และตัว C fiber ซึ่งเป็นตัวนำความรู้สกึเจ็บปวด ส่งผลให้ปิดประตูรับความเจ็บปวดและ

คลื่นความร้อนลึก ยังทำให้หลอดเลือดขยายตัวลดภาวะในการขาดเลือดและเพิ่มจำนวนออกซิเจนซึ่งเป็นตัวผลิต

พลังงานในการดึงแคลเซียมกลับเข้าสู่ Sarcoplasmic reticulum ทำให้ actin และ myosin เคลื่อนตัวออกจากกันจึงเกิด

การคลายตัวและลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในบริเวณจุดกดเจ็บนั้น และคลื่นความร้อนลึก  ยังทำหน้าท่ีให้เกิด

อาการนวดในระดับเซลล์ของเส้นไยกล้ามเนื้อ (micromassage) จึงส่งผลให้ระดับความเจ็บปวดในบริเวณจุดกดเจ็บ

ของกลา้มเนื้อภายหลังการรักษาลงได้ และการประคบผ้าร้อน (Hot pack) เป็นการรักษาโดยความร้อนตื้น ซึ่งผลความ

ร้อนจะส่งผลให้เกิดความหนืดของเนื้อเยื่ออ่อนลดลง และทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นใยคอลลาเจน ส่งผลให้เกิด

การขยายตัวของหลอดเลือดแดงเล็กและหลอดเลอืดฝอย ความร้อนจะทำให้อัตราเมแทบอลิซึมของเซลล์เพิ่มขึ้น เกิด

การเพิ่มจำนวนปริมาณเม็ดเลอืดขาวในบริเวณนั้นทำให้เกิดการจับกินเชื้อโรคจากการทำงานของเซลล์เม็ดเลอืดขาว มี

การนำออกซิเจนและสารอาหารเข้าเซลล์ขึ้น เกิดการบวมเนื่องจากความดันในหลอดเลือดแดงเล็กและหลอดเลือด

ฝอยเพิ่มขึ้น ทำให้ขจัดของเสียจากกระบวนการเมตาบอลิซึมเพิ่มขึน้ ส่งผลต่อการซ่อมแซมอาการปวด ลดอาการหด

เกร็งของกล้ามเนื้อและลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ และการรักษาด้วยการบริหารกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการยืด

กล้ามเนื้อ (Stretching exercise )  เพื่อให้ผู้ป่วยเร่ิมทำตั้งแต่ในระยะแรกเพื่อตัด vicious cycle ของอาการปวด การยืด

กล้ามเนื้อโดยเฉพาะตำแหน่งท่ีมีอาการปวดจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างมาก การรักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อ

สามารถช่วยลดระดับความเจ็บปวดบริเวณจุดกดเจ็บ ซึ่งอธิบายได้ตามกลไก Inverse stretch reflex คือ ขณะท่ีทำการ

ยดืกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นถูกยืด จนเกิดการกระตุ้น Golgi tendon organ ให้ส่งสัญญาณประสาทไป

ตามเส้นใยประสาท Ib ไปยังไขสันหลังในส่วน anterior horn cell ซึ่งไป synapse กับเซลล์ประสาทท่ีทำหน้าท่ียับยั้ง 

muscle spindle ท่ีทำหน้าท่ีในการหดตัวของกล้ามเนื้อ รวมท้ังช่วยกระตุน้การนำของกระแสบนประสาทแอลฟา ซึ่งเป็น

การตัดวงจรการเกิดจุดกดเจ็บ และการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (Strengthening exercise)คือให้ผู้ป่วยทำควบคู่ไป

กับการยืดกล้ามเนื้อเสมอ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดนัน้ๆเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อมัด

นั้นๆบาดเจ็บได้ง่ายขณะใช้งานและเป็นการรักษาได้ในระยะยาว เพื่อให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆเกิดความแข็งแรงของ

ร่างกายและระบบการไหลเวียนเลือดมากขึ้น ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดอุบัติการณ์ของการการ

เกิดโรคปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรือ้รังลดลงได้ 

3) อาการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ป่วยปวดพังผืดและกล้ามเนื้อเรือ้รัง หลังจากการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

ร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดและโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว ระหว่างกลุ่มหลังทดลอง 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งพบว่ากลุ่มการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทาง

กายภาพบำบัดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการให้คำปรึกษาทางจิตวทิยาเป็นส่วนในการช่วย

จัดการความเครียดทางด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมลดลงและส่งผลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อลดลงด้วย ทำ
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ให้รูปแบบการรักษาทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด ลดระดับอาการปวดและลด

ความเครียดลงได้ดีกว่าโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นการจัดการกับต้นเหตุของปัญหา

ความเครียดจากการช่วยเหลือทางจิตวิทยา ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย ธนินทร สมนึก (2554) ท่ีได้ศึกษา ภาวะ

สุขภาพจิตของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล เพื่อสำรวจหาภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วย

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสุขภาพจิตกับ

ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ พบว่าผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล มีความชุกของปัญหา

สุขภาพจิตท่ี 39.9 % ซึ่งสัมพันธ์กับผลกระทบของอาการปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วย ดังนั้นผลงานวิจัยเป็นไปตามสมติ

ฐานท่ีต้ังไวว้่าการให้คำปรึกษาทางจิตวทิยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดสามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อและ

ลดความเครยีดได้มากกว่าโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพยีงอย่างเดียว 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. จากการวิจัยในคร้ังนี้พบว่า ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัด 

สามารถลดความเครยีดในด้านสุขภาพลงได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมวจิัยได้เข้าใจถึงบทบาท และได้เข้าใจในการจัดการกับ

ปัญหาความเครียดของตนเองได้ และสามารถนำไปใชก้ับกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไปได้ 

2. จากการสังเกตถึงพฤติกรรมระหว่างในการเข้าร่วมงานวิจัยของการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับ

โปรแกรมทางกายภาพบำบัดและโปรแกรมทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว มีผลต่อการลดอาการปวดของ

กล้ามเนื้อและลดความเครยีดได้ด ีดังนั้น ควรเป็นรูปแบบในการรักษาแบบบูรณาการในดา้นสุขภาพต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการติดตามผลในระยะยาว (3 เดือน และ 6 เดือน) เพื่อติดตามถึงอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและ

การเปลี่ยนดา้นความเครยีดลงหรือไม่อย่างไร 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาของแต่ละทฤษฎีต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันใน

การลดความเครยีดและอาการปวดกล้ามเนื้อลงได้หรือไม่อย่างไร 
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ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก 

ของนักศกึษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 

THE EFFECT OF USING THE TRAINING TO DEVELOP EXTERNAL GOVERNMENT BOOK 

TYPING SKILLS OF HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENT AT  

VIRIYALAI NAKHON SAWAN VOCATIONAL COLLEGE 
 

ศจี  กิตตดิำรงชัย1* 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา

ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการบัญช ีจำนวน  10  คน  เครื่องมือท่ีใชค้ือ แบบฝึกทักษะ ท่ีมีส่วนประกอบหนังสอืราชการ

ภายนอกครบทุกส่วนโดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายากโดยแต่ละชุด และมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะให้ยากขึ้นให้ครบ

องค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนโดยการใชแ้บบฝึกทักษะช่วยทำให้ผู้เรียนท้ังหมดมคีวาม สามารถในการ

จัดพิมพ์รูปแบบหนังสือราชการภายนอกได้ถูกตอ้งมากขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาทักษะการพิมพ์  การเรียนโดยใช้แบบฝกึทักษะ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the comparison of learning achievement by pre-test and 

post-test by using skills training in typing official books outside. The population used in the study is the students 

in the second year of vocational certificate level. Accounting tools, consisting of 10 people. The tool used is a skill 

training program that contains all external government official books, in order from easy to rare, with each set 

And with the development of more difficult skills training The study indicated that Teaching methods by using 

skill exercises help all learners to have Able to print external government documents more accurately and meet 

the specified criteria. 
 

Keywords: Developing typing skills / Learning by using skills training 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญเพราะถือว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงและยั่งยืน  (สมภพ

สุวรรณรัฐ, ม.ป.ป.: 1) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 2546 ในประเภท

 
1 อาจารย์ประจำหมวดพืน้ฐาน วิทยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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วิชาบริหารธุรกิจรายวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิชาท่ีสร้างทักษะขั้นพื้นฐานของการเรียนในสาขานี้ให้

เกิดกับนักเรียนทุกคนโดยสามารถนำวิชานี้ไปใช้ผลิตเอกสารสำหรับการเรียนรายวิชาอื่นๆเช่นการผลิตเอกสาร

ประเภทรายงานหรือการพิมพ์ข้อมูลท่ีจะต้องเก็บไว้เป็นเอกสารหรือหลักฐานตลอดจนการเรียนวิชาที่ใช้แป้นพิมพ์ท่ีมี

ลักษณะของแป้นพมิพ์ดดีและโดยท่ีทักษะการพมิพ์ดีดเป็นสิ่งท่ีควรพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนพิมพ์ดีดในทุกระดับของการ

เรียนวชิาพมิพ์ดีดไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ดีดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและผู้ท่ีเรียนในวิชาด้านคอมพวิเตอร์เพื่อให้เกิดความ

แม่นยำในการใชแ้ป้นอักษรและสามารถผลิตงานเอกสารหรืองานประเภทอื่น 

 จากการเรียนการสอนวชิาพมิพด์ีดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ทำการสอนระดับช้ันประกาศนียบัตร

วชิาชีพชัน้สูงช้ันปีท่ี 2 พบว่าปัญหาของนักศกึษาสาขาวชิาการบัญช ีโดยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการพิมพ์จดหมาย

ราชการ ซึ่งส่งผลทำให้นักศกึษาไม่สามารถพิมพจ์ดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำโดยเรียงตามลำดับ

ส่วนประกอบก่อนหรือหลัง 

 ดังนัน้ผู้วจิัยจึงหาวิธีในการแก้ปัญหาในการเรียนจดหมายราชการเพื่อพัฒนาทักษะในการพิมพ์จดหมาย

ราชการของนักศึกษาสาขาการบัญช ีนั่นคอืทำอย่างไรให้นักศกึษาจึงจะสามารถพมิพ์จดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง

และแม่นยำได้มากยิ่งขึน้ ผู้วิจัยจึงใช้ชุดแบบฝึกทักษะและหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าหากนักศึกษาได้ฝกึชุดแบบฝึกทักษะ

ดังกล่าวแล้วนักศกึษาจะสามารถพมิพ์จดหมายราชการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

ในการพิมพ์หนังสอืราชการภายนอก  

 นิยามศัพท์ 

 การพัฒนา  หมายถงึ  การเปลี่ยนแปลงที ละเล็กทลีะน้อย โดยผ่านลำดับขัน้ตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับท่ี 

สามารถขยายตัวขึน้ เตบิโตขึ้น มกีารปรับปรุงให้ดีขึ้น และ เหมาะสมไปกว่าเดิม 

 ทักษะ  หมายถงึ  ความชัดเจน และความชำนิชำนาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึน้ได้จาก

การเรียนรู้ 

แบบฝกึทักษะ หมายถึง แบบฝกึทักษะที่มสี่วนประกอบหนังสอืราชการภายนอกครบทุกส่วนโดยเรียงลำดับ

จากง่ายไปหายากโดยแต่ละชุดมลีักษณะคอื 

 แบบฝึกทักษะท่ี 1 เป็นแบบฝึกทักษะท่ีมีส่วนประกอบหนังสอืราชการภายนอกครบทุกส่วนโดยเรียง

ตามลำดับก่อนและหลัง 

 แบบฝึกทักษะท่ี 2 เป็นแบบฝึกทักษะท่ีมีส่วนประกอบหนังสอืราชการภายนอกครบทุกส่วนแต่มกีาร

สลับส่วนประกอบบางส่วน 

 แบบฝึกทักษะท่ี 3 เป็นแบบฝึกทักษะท่ีส่วนประกอบหนังสอืราชการภายนอกบางส่วนหายไปเช่นไม่

มคีำลงทา้ยตอ้งเพิ่มส่วนประกอบน้ีเองแต่เรียงส่วนประกอบท่ีเหลอืตามลำดับก่อนและหลัง 

 แบบฝึกทักษะท่ี 4 เป็นชุดฝึกทักษะที่ส่วนประกอบหนังสอืราชการภายนอกบางส่วนหายไปและมี

การสลับส่วนประกอบท่ีเหลอืบางส่วน 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีได้จากคะแนนการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ โดยทำแบบทดสอบ

แบบฝึกทักษะ  เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
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วิชาพิมพ์ดดีไทยด้วยคอมพวิเตอร์ หมายถงึ  วิชาที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรม Microsoft Word 

 

สมมุตฐิานการวิจัย 

 นักศกึษามทัีกษะในการพมิพ์หนงัสอืราชการภายนอกที่ถูกต้องและสามารถนำไปใชใ้นการเรียนและ

ชวีติประจำวัน รวมท้ังการนำไปใชใ้นการออกฝึกประสบการณทั์กษะวชิาชีพ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักศกึษาวทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูงปีท่ี 2 สาขาวิชา การบัญช ีจำนวน 10 คน ไดม้าโดยการสุ่มตัวอย่าง

ง่ายแบบเจาะจง 

 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา  

    ตัวแปรตน้    คือ แบบฝกึทักษะในการพิมพ์หนังสอืราชการภายนอก 

 ตัวแปรตาม  คือ การพัฒนาทักษะในการพิมพ์หนังสอืราชการภายนอก 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

กรอบแนวความคิดในการวจิัยการพัฒนาทักษะในการพิมพ์หนังสอืราชการภายนอก ในรายวชิาพมิพ์ดีดไทย

ด้วยคอมพวิเตอร์ ของระดับช้ันปวส. 2 สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ ท่ีสอนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะ 

   ตัวแปรตน้               ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบฝึกทักษะจำนวน 4 ชุดท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้เอง  

  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการทำวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบฝึกทักษะรายวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้เอง   

 

วิธีการทดลอง  

 ในการวจิัยครัง้นี้เป็นการวจิัยเชิงทดลอง(Pre-experimental Research) โดยใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบฝึกทักษะ และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดลอง  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนนิการทดลองดังนี้ 

1. ก่อนการทดลองทำการทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มประชากรตัวอย่างท้ังหมดโดยใชแ้บบทดสอบทดสอบก่อน

เรียน 

1.แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  2.แบบฝึกทักษะ จำวน 4 ชุด 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือคะแนน

ทักษะการพมิพ์ 
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 2. ดำเนนิการทดลอง โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกทักษะ จำนวน 4 ชุด จำนวน 4 ครัง้ ๆ ละ 1  

ชั่วโมง   

 3. หลังการทดลอง ทำแบบทดสอบหลังการทดลอง (Post-Test) โดยใชแ้บบฝึกทักษะหลังการทดลอง (Post-

Test) ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) 

 4.  วเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทัง้แบบทดสอบท้ัง Pre-Test และ Post-Test 
 

 

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 

 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังเรียนของนกัศกึษา  

 

สรุปผลการวิจัย 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบฝึกทักษะซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะเพื่อให้

เหมาะสมกับการเรียนการสอนในการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก รายวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ของ

นักศกึษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1/2562  โดยเลอืก

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน ซึ่งผลวเิคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการพมิพ์หนังสอืราชการภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

จากตารางพบว่านักศึกษาระดับปวส.2 สาขาวชิาการบัญช ีวิทยาลัยอาชวีศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จำนวน 

10 คน เมื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.40 คะแนนส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ 1.264 เมื่อใช้แบบฝึก

ทักษะแล้วทำการทดสอบหลังเรียนผลปรากฏว่านักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้น เมื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 14.60 

คะแนน และส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ 1.349  

 และจากการทดสอบสมมติฐานซึ่งผู้วิจัยกำหนดไว้ว่านักศึกษาระดับปวส.2 สาขาวชิาการบัญชี พิมพ์หนังสือ

ราชการภายนอกได้อย่างแม่นยำถูกต้องมากขึ้นเมื่อใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า ค่า t-test ท่ีคำนวณได้มีค่าเป็น 1.833 

จากตาราง ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ 0.01  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน  10 คนวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย

นครสวรรค์ เป็นในทางท่ีสูงขึ้นหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ เพราะนักศึกษาสามารถ

เรียงลำดับส่วนประกอบของหนังสือราชการภายนอกได้อย่างแม่นยำและถูกต้องเมื่อมีการใช้แบบฝึกทักษะแล้ว ใน

การทดสอบ 

จำนวน

นักศกึษา 

(คน) 

ค่าเฉลี่ย

(คะแนน) 

 

S.D. 

 

T-Test 

 

sig 

ก่อนเรียน 10 7.40 1.264 1.8333 0.01 

หลังเรียน 10 14.60 1.349 
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ภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีศิโรรัตน์ สังข์สุข (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการแก้ปัญหาทักษะการ

พมิพ์เอกสาร หนังสือราชการ ด้วยชุดแบบฝึกพิมพ์ เลขานุการตัวน้อย ของนักเรียนระดับชัน้ประกาศนียบัตรวชิาชีพปี

ท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผลวิจัยพบว่า นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนน รวมคิดเป็นร้อยละ 

41.29 ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.57 อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการแก้ปัญหาทักษะ

การพิมพ์ เอกสาร หนังสือราชการ ด้วยชุดแบบฝึกพิมพ์เลขานุการตัวน้อย ของนักเรียนระดับชั้น  ประกาศนียบัตร

วชิาชีพปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พบว่า นักเรียนทำใบงานได้คะแนน ร้อยละดังนี้ ใบงานท่ี 1 ได้คะแนน

รวมคิดเป็นร้อยละ 72.86 ใบงานท่ี 2 ได้คะแนนรวมคิดเป็น ร้อยละ 86.29 ใบงานท่ี 3 ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 

81.14 ใบงานท่ี 4 ได้คะแนนรวมคิด เป็นร้อยละ 84.29 ใบงานท่ี 5 ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 89.71 ใบงานท่ี 6 ได้

คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 88.86 ใบงานท่ี 7 ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 91.43 ใบงานท่ี 8 ได้คะแนน รวมคิดเป็น

ร้อยละ 84.29 ใบงานท่ี 9 ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 87.71 ใบงานท่ี 10 ได้ คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 90.57 ใบ

งานท่ี 11 ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 82.29 ใบงานท่ี 12 ได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 89.14 ใบงานท่ี 13 ได้คะแนน

รวมคดิเป็นร้อยละ 88.86   

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  

นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาวริิยาลัยนครสวรรค์ พบว่า มีทักษะปฏบัิตภิายหลังการ

เรียนรู้วิธีเทคนคิการเรียนแบบฝึกทักษะลงมอืปฏิบัติในภาพรวมท้ังหมดทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 

.05  และเมื่อใชแ้บบฝึกทักษะแลว้ทำการทดสอบหลังเรียนผลปรากฏว่านักศึกษามีผลการเรียนสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎีของจิตตรารัตน์ ตะตานัง (2559)การพัฒนาทักษะในการพิมพ์จัดหมายธุรกิจไทยแบบราชการ โดยใช้ชุดฝึก

ทักษะ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีท่ี 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ จากการวจิัยพบว่า นักศึกษาระดับชัน้ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาการบัญชี จำนวน 23 คน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างแบบฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความแม่นยำให้กับนักศกึษาในการพิมพห์นังสือ

ราชการภายนอก 

2. ควรมกีารปลูกจิตสำนกึให้นักศกึษาเล็งเห็นความสำคัญของการพมิพ์หนังสอืราชการภายนอกโดยการ

สร้างความสำคัญของการใชพ้ื้นฐานการเรียนพิมพ์ดดีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับรายวชิาคอมพวิเตอร์ 

3. ควรมกีารวจิัยถึงรูปแบบการสอนวธีิต่างๆท่ีเหมาะสมในการพัฒนาทักษะและเจตคตติ่อวชิาพมิพ์ดีด 

 

ข้อเสนอแนะการทำการวิจัยครั้งต่อไป 

1. กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี้ผู้วจิัยได้คดัเลอืกจากกลุ่มนักศกึษาจำนวน 1 ห้องเท่านั้นหากสามารถ

ใชก้ลุ่มประชากรจำนวนมากกวา่นีอ้าจทำใหไ้ด้ผลการวจิัยท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ 

2. ควรเพิ่มแบบฝึกทักษะหลายๆ ชุดเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะผู้เรียน 

3. ควรให้นักศกึษาไดฝ้ึกทักษะเพิม่เตมิ ซึ่งแบบฝึกทักษะมเีนื้อหาหรือมคีวามยากกว่าแบบฝึกปฏบัิตขิองผู้สอน 

4. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ควรเป็นชุดเดียวกัน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความเขา้ใจของ

นักศกึษาว่ามทัีกษะในการพมิพ์หนังสอืราชการภายนอกได้หรือไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแบบทดสอบหลังเรียน 
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กระบวนการการบันทกึบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  

ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1  3201 – 2003 ของนักศกึษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวริยิาลัยนครสวรรค์ 

COST ACCOUNTING PROCESS AND PREPARING PRODUCTION COST STATEMENTS IN THE 

COURSE ACCOUNTING OF COST 1 3201-2003 OF VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS 

AT VIRIYALAI NAKHON SAWAN VOCATIONAL COLLEGE 
 

หงษ์หยก  สีใส1* 

 

บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

เร่ืองกระบวนการการบันทึกบัญชีตน้ทุน และจัดทำงบตน้ทุนการผลิต โดยใช้ชุดฝึกปฏบัิติ วิชาการบัญชตี้นทุน 1  ของ

นักศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีช้ันสูง วทิยาลัยอาชวีศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศกึษา

สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 ห้อง 1 และห้อง 7 จำนวน 43 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์              

ท่ีเรียนในรายวชิา การบัญชีตน้ทุน 1  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิัย ได้แก่ ชุดฝึกปฏบัิติ 

จำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญท่ีระดับ

ทางสถิตท่ีิ 0.5  ตัง้ขึน้เป็นสมมุตฐิาน ว่าวิจัยฉบับนี้สามารถผิดพลาดได้ไม่เกิน 5 เชื่อม่ันตัวชุดฝึกได้ 95 

 

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  การเรียนแบบลงมอืปฏบัิติ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was a quasi - experimental research. To study the academic achievement 

By using training kits About cost accounting process And prepare production cost statements By using training 

kits Cost Accounting 1 of Advanced Diploma Students Viriyalai Vocational College Nakhon Sawan The subjects in 

this study were 43 high school students in Accounting, Class 2, Room 1 and Room 7 of Viriyalai Vocational 

College Nakhon Sawan. Studied in the course Cost Accounting 1 in the first semester of the academic year 

2019. The research instruments were 4 practice sets, analyzed by using the statistical methods of means of 

average and percentage. Academic achievement of students learning by using practice packages Have 

academic achievement after school Significantly higher than before learning at the statistical level of 0.5 

 

Keywords: Learning achievement / Active Learning  

 

1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วทิยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 

* Corresponding author, E-mail: Hongyoksrisai9@gmail.com 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การบัญชีเป็นวิชาท่ีมีความสำคัญ เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีมีประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ ไม่ว่าจะใช้

เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการตัดสนิใจทางธุรกิจ หรือทางเศรษฐกิจ ดังนัน้บัญชจีึงเป็นวิชาท่ีมีความสำคัญในชีวติประจาวันของ

บุคคลหลายฝ่าย การเรียนรู้วิชาบัญชี จึงเน้นท้ังด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ

การคำนวณ ซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างยากและมคีวามต่อเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหา หากผู้เรียนไม่เข้าใจในบทเรียน 

จะมีผลทำให้เกิดความเบ่ือหน่าย ความท้อถอย ในการเรียนบัญชี ผู้สอนจึงควรนำกระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนในชัน้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดขีึน้  

จากการเรียนการสอน วิชา การบัญชีต้นทุน 1 ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  พบว่านักศึกษายังขาด

ความเข้าใจในเร่ืองของกระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต  ผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม           

ไม่สนใจในเรียน และไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้ และไม่เข้าใจในเนื้อหา

สาระสำคัญอย่างแท้จริง ผู้สอนจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงใช้วิธีสอนแบบบูรณาการแบบลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียน พร้อมการสาธิตตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อท่ีมีความกระชับ เข้าใจง่าย และมีสีสันสวยงามดึงดูด

ความสนใจ  และถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้เรียน โดยการแบ่งเนื้อหา และวิธีการคำนวณเป็นชุด เรียกว่าแบบชุดสอน

เสริม และใชชุ้ดฝึกปฏบัิตเิข้ามาประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏบัิตจิรงิ  

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองกระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และ

จัดทำงบต้นทุนการผลิต  ผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบชุดฝึกปฏิบัติ ขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และฝึกทักษะทางบัญชี

ของนักศกึษา ให้สามารถเรียนรู้โดยเกิดความเข้าใจ และทักษะในการคำนวณตามกระบวนการการบันทึกบัญชีตน้ทุน 

และจัดทำงบตน้ทุนการผลิต  ได้เพิ่มมากขึน้  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบัต ิเร่ืองกระบวนการการ

บันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัย

อาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ 

 นิยามศัพท์ 

 ชุดฝึกปฏิบัติ หมายถงึ ชดุการฝึกปฏิบัตปิระกอบการสอนท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจใน

เนื้อหามากขึ้น นอกจากในตำราเรียน โดยจัดทำเป็นชุดการฝึกปฏิบัต ิเพิ่มทักษะ ฝึกการวเิคราะห์ คำนวณ และบันทึก

รายการทางบัญชีตามกระบวนการการบันทึกบัญชตีน้ทุน และจัดทำงบตน้ทุนการผลิต โดยให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบัติ

จรงิ ควบคู่กับการเรียนในตำราเรียน 

แบบทดสอบ  หมายถึง แบบทดสอบโดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิต ิ เพื่อใชว้ัดความรู้ ทักษะของผู้เรียน ท้ังก่อนและ

หลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏบัิติ  

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความรู้ ความเข้าใจของนักศกึษาเกีย่วกับกระบวนการการบันทึกบัญชตีน้ทุน และ

จัดทำงบตน้ทุนการผลิต  โดยวัดจากแบบทดสอบก่อน และหลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏบัิติ 

นักศกึษาระดับชัน้ประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง  หมายถึง นักศกึษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพ

ชัน้สูง  ชัน้ปีท่ี 2 ห้อง 1 และหอ้ง 7 ท่ีเรียนในรายวชิาการบัญชตีน้ทุน 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วทิยาลัย

อาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ 
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ขอบเขตการวิจัย 

1.  กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ชัน้ปีท่ี 2 

ห้อง 1 และ ห้อง 7 ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ สาขาการบัญช ีจำนวน 43 คน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นรายวิชา การบัญชีต้นทุน 1  เร่ืองกระบวนการ

การบันทึกบัญชตีน้ทุน และจัดทำงบตน้ทุนการผลิต  โดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิต ิทัง้หมด 7 ชุด  

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

ตัวแปรตน้ ได้แก่ วธีิการเรียนโดยการใชชุ้ดฝึกปฏิบัติ เร่ือง กระบวนการการบันทึกบัญชตี้นทุน และจัดทำงบ

ตน้ทุนการผลิต   

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา การบัญชตีน้ทุน 1  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับชัน้ระดับชั้นประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 จำนวน 69 คนกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 ห้อง 1 และห้อง 7 จำนวน 43 คน 

โดยการเลอืกแบบเจาะจง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  

1. แผนการัดการเรียนรู้ รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 จำนวนท้ังสิ้น 7 แผน โดยการผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่าแผนมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (มคี่าเฉลี่ย 3.98) 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ความรู ้ ทักษะ 
จำนวน

ชั่วโมง 

1 ระบบบัญชีต้นทุน 1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัความหมาย

วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนได ้

2. แสดงความรู้ และจำแนกประเภทต้นทุน

แต่ละประเภท  

3. มีความรู้ความเข้าใจถงึปัจจัยสำคญัทีใ่ช้

พิจารณาในการวางระบบบัญชีได ้

4. แสดงความรู้เกี่ยวกบัระบบบัญชทีี่แบง่

ตามลักษณะการผลิตได ้

1. ระบุได้ว่ากิจการใดควรใช้ระบบบัญชีต้นทุนประเภท

ใด 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 วงจรบัญชีต้นทุน 1.แสดงความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในการ

ดำเนินงานของกิจการอุตสาหกรรมได้ 

2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบญัชี

ได ้ 

1. บันทึกบญัชีเกี่ยวกับค่าแรงงานไดถู้กต้อง 

2. บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดบิได้ถูกต้อง 

3. บันทึกบญัชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตได้ถูกต้อง 

4. บันทึกบญัชีเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้อง 

5. คำนวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จต่อหน่วยไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 

12 
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หน่วยท่ี ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ ความรู้ ทักษะ 
จำนวน

ชั่วโมง 

3 การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการ

จัดหาวัตถุดิบ  

2.  แสดงความรู้ เกี่ยวกับวิธีการเก็บ

รักษาและการเบิกจ่ายวัตถุดิบได้  

 

1. บันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบได้  

2.  คำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิต  และ

วัตถุดิบคงเหลือโดยวิธีต่างๆ ได้  

3. ตีราคาวัตถุดิบคงเหลือในวันสิ้นงวด  

4. ปรับปรุงวัตถุดิบภายหลังการตรวจนับวัตถุดิบได้ 

8 

4 การบัญชีสำหรับค่าแรงงาน 1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัความหมายและ

ประเภทของค่าแรงงานได ้

2. แสดงความรู้เกี่ยวกบัวิธีการปฏบิัติและ

เอกสารที่ใช้ การเก็บเวลาทำงานได ้

1. คำนวณค่าแรงงานทัง้สิ้นของพนักงานได้ 

2. วิเคราะห์ค่าแรงงานได ้

3. บันทึกบญัชีเกี่ยวกับค่าแรงงานทีเ่กิดขึน้ได้ 

4. บันทึกบญัชีเกี่ยวกับค่าแรงในรูปผลตอบแทนและ

สวัสดิการอื่น ๆ  ได้    

8 

5 การบัญชีสำหรับค่าใช้จ่าย

การผลิต 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัความหมายและ

ประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิต และ

กำหนดเกณฑ์ที่ใชใ้นการปันส่วนตน้ทนุ

ของแผนกบรกิารได้ 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกบัวิธีการปันส่วน

ต้นทุนของแผนกบรกิารได ้

3. คำนวณค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานได้ 

4. บันทึกบญัชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต

คิดเข้างานได ้

1. บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตได ้

2. ปันส่วนต้นทุนของแผนกบรกิารโดยวิธีต่าง ๆ ได้ 

3. บันทึกบญัชีเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทนุของแผนก

บรกิารได้ 

4. คำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใชเ้กณฑ์ต่าง 

ๆ ได้ 

 

8 

6 ต้นทุนงานสัง่ทำ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัลักษณะสำคัญ

ของระบบบญัชีต้นทุนงานสัง่ทำได้ 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกบัการบันทกึบัญชี

ระบบบัญชีต้นทุนงานสัง่ทำได ้

 

1. บันทึกวัตถดุิบ  ค่าแรงงาน  ค่าใช้จ่ายการผลิตเข้า

เป็นต้นทุนงานได้ 

2. คำนวณหาต้นทุนรวมของแต่ละงานได้ 

3. คำนวณหาต้นทุนของงานที่ผลิตเสร็จและงาน

ระหว่างทำได ้

4. บันทึกรายการที่เกิดขึน้ในสมุดรายวันทั่วไปได้จัดทำ

งบต้นทุนผลิตได ้

8 

7 การบัญชีต้นทุน  หน่วยเสีย 

สินค้ามีตำหนิ และเศษซาก 

1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับความหมายของ

หน่วยเสีย  สินค้ามีตำหนแิละเศษซาก

ได ้

2.แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของหน่วย

เสียได ้ 

1. บันทึกบญัชีสำหรับหน่วยเสียได้ 

2. คำนวณตน้ทุนต่อหน่วยกรณีมีหน่วยเสียเกิดขึน้ได ้

3. บันทึกบญัชีสำหรับสนิค้ามตีำหนิ 

บันทึกบญัชีสำหรับเศษซากได้ 

8 

8 ต้นทุนฐานกิจกรรม 1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัความหมายและ

ประโยชน์ของระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

ได ้

2. แสดงความรู้เกี่ยวกบัขั้นตอนการ

ดำเนินงานของระบบต้นทุนฐาน

กิจกรรมได้ 

1.คำนวณตน้ทุนสินค้าตามขั้นตอนการดำเนินงาน

ของระบบต้นทุนฐานกิจกรรมได ้

8 
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2. ชุดฝึกปฏิบัต ิเป็นแบบฝึกทักษะ จำนวน 4 ชุด ดังนี ้

 1. เร่ือง ระบบบัญชตีน้ทุน และวงจรบัญชตีน้ทุน (ใชฝ้ึกทักษะ ในสัปดาห์ท่ี 3 จำนวน 1 ชม.) 

  - บันทึกบัญชเีกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน คา่ใชจ้่ายการผลิตได้ถูกตอ้ง 

  - บันทึกบัญชเีกี่ยวกับสนิค้าสำเร็จรูปได้ถูกตอ้ง 

  - คำนวณหาตน้ทุนสนิค้าท่ีผลิตเสร็จต่อหน่วยได้อย่างถูกต้อง 

 2. เร่ือง การบัญชสีำหรับวัตถุดบิ การบัญชสีำหรับค่าแรงงาน การบัญชสีำหรับค่าใชจ้่ายการผลิต  

(ใชฝ้ึกทักษะ ในสัปดาห์ท่ี 10 จำนวน 1 ชม.) 

  - คำนวณต้นทุนวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  และวัตถุดิบคงเหลือโดยวิธีต่างๆ  

  - ตีราคาวัตถุดิบคงเหลือในวันสิ้นงวด  

  - ปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการโดยวิธีต่าง ๆ 

  - คำนวณค่าแรงงานท้ังสิ้นของพนักงาน 

  - คำนวณหาอัตราค่าใชจ้่ายการผลิตโดยใชเ้กณฑ์ต่าง ๆ และบนัทึกบัญชเีกี่ยวกับการปันส่วน

ตน้ทุนของแผนกบริการ  

 3. เร่ือง ตน้ทุนงานสั่งทำ (ใชฝ้กึทักษะ ในสัปดาห์ท่ี 13 จำนวน 2 ชม.) 

  - บันทึกวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  คา่ใชจ้่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนงาน 

  - คำนวณหาตน้ทุนต้นทุนรวมของงานท่ีผลิตเสร็จและงานระหวา่งทำ 

  - บันทึกรายการท่ีเกิดขึ้นในสมุดรายวันท่ัวไปได้จัดทำงบตน้ทุนผลิต 

 4. เร่ือง การบัญชตีน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนหน่วยเสีย สินคา้มีตำหนิ และเศษซาก                                

(ใชฝ้ึกทักษะ ในสัปดาห์ท่ี 16 จำนวน 1 ชม.) 

  -  คำนวณตน้ทุนต่อหน่วยกรณมีหีน่วยเสียเกิดขึ้น 

  -  บันทึกบัญชสีำหรับสินค้ามีตำหนิ เศษซาก 

  -  คำนวณตน้ทุนสนิค้าตามขั้นตอนการดำเนินงานของระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม 

ชุดฝึกปฏบัิตผิ่านการตรวจสอบด้านความเหมาะสมจากผูเ้ชี่ยวชาญมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (มคี่าเฉลี่ย 3.98) 

3. แบบทดสอบ ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้จำนวนท้ังสิ้น 2 ตอน  

 1. แบบเลอืกตอบ (ปรนัย) จำนวน 20 ข้อ รวม 10 คะแนน (2 ข้อ : 1 คะแนน) ประกอบด้วย 

  เร่ือง ระบบบัญชตีน้ทุน และวงจรบัญชตีน้ทุน  

  เร่ือง การบัญชสีำหรับวัตถุดบิ การบัญชสีำหรับค่าแรงงาน การบัญชสีำหรับค่าใชจ้่ายการผลติ  

  เร่ือง ตน้ทุนงานสั่งทำ  

  เร่ือง การบัญชตีน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนหน่วยเสีย สินคา้มีตำหนิ และเศษซาก                                 

 2. แบบเขียนตอบ (อัตนัย) จำนวน 1 ข้อ รวม 10 คะแนน จำนวน 70 จุดตรวจ (1 จุด : 0.15 คะแนน)  

  เร่ือง การบันทึกบัญชลีงในสมุดรายวันท่ัวไป และการจัดทำงบต้นทุนการผลิต 

โดยแบบทดสอบผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด 

พบว่ามีความสอดคลอ้งกันอยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00  
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วิธีการทดลอง 

 แบบแผนการทดลอง 

 ในการดำเนินการทดลองคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนในการทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อน และหลังการใช้ชุดการ

สอน (One-group Pre-test Post-test Design) 

 

T1 O T2 

 

T1 หมายถงึ ดำเนินการทดสอบก่อนใชแ้บบชุดการสอน 

    O หมายถึง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบชุดการสอน 

T2 หมายถงึ ดำเนนิการทดสอบหลังใช้แบบชุดการสอน 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เทคนิควิธีสอนแบบลงมือปฏิบัติท้ัง 5 ด้าน และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดลอง  ซึ่งผู้วิจัยได้

ดำเนนิการทดลองดังนี ้

1. ทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มประชากรตัวอย่างท้ังหมดโดยใชแ้บบทดสอบทดสอบก่อนเรียน ก่อนการทดลอง 

 2. ดำเนนิการทดลอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิต ิ 

 3. หลังการทดลอง ทำแบบทดสอบหลังการทดลอง (Post-Test) โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ

ก่อนการทดลอง (Pre-Test) 

 4.  วเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทัง้แบบทดสอบท้ัง Pre-Test และ Post-Test 

 

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 

การวจิัยในคร้ังนี้เป็นการวจิัยกึ่งทดลอง โดยผู้วิจัยดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล มขีั้นตอนในการดำเนนิการดังนี้  

1. ผู้วิจัยวัดความรู้พืน้ฐานเดิมของนักศึกษาก่อนจัดการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบัติ โดยทำการทดสอบ

ก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ือง กระบวนการการบันทึกบัญชีตน้ทุน และจัดทำงบตน้ทุนการ

ผลิต กับกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยดำเนินการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ                    

เร่ืองกระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต กับนักศึกษา สาขาการบัญชี ระดับ ปวส.2 

จำนวน 43 คนในชัน้เรียนร่วมกัน  

3. ผู้วิจัยวัดความรู้ ของนักศึกษาหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาทำ

แบบทดหลังเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน  

4. นำคะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน และหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของ

นักศกึษา ระดับ ปวส.2 มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า Pair sample – Test และค่า Sig 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาจากการทำแบบทดสอบก่อน และหลัง การจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏบัิติ เร่ือง กระบวนการการบันทึกบัญชตี้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต  และนำผลท่ีได้มา

เปรียบเทียบกัน ดังนี้ 



 

                                                                

244 

 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

1 5 50 7 70 2 20

2 5 50 9 90 4 40

3 4 40 7 70 3 30

4 5 50 7 70 2 20

5 3 30 7 70 4 40

6 3 30 7 70 4 40

7 3 30 7 70 4 40

8 6 60 9 90 3 30

9 4 40 7 70 3 30

10 6 60 9 90 3 30

11 5 50 9 90 4 40

12 5 50 7 70 2 20

13 6 60 8 80 2 20

14 4 40 7 70 3 30

15 2 20 6 60 4 40

16 5 50 7 70 2 20

17 3 30 5 50 2 20

18 4 40 7 70 3 30

19 4 40 8 80 4 40

20 5 50 10 100 5 50

21 6 60 10 100 4 40

22 2 20 6 60 4 40

23 2 20 8 80 6 60

24 5 50 10 100 5 50

25 4 40 9 90 5 50

26 4 40 7 70 3 30

27 5 50 8 80 3 30

28 5 50 8 80 3 30

29 4 40 8 80 4 40

รวม 124 42.76 224 77.24 100 34.48

ล ำดับท่ี

คะแนนทดสอบก่อนท ำแบบฝึกหัด คะแนนทดสอบหลังท ำแบบฝึกหัด

คะแนนควำมก้ำวหน้ำ
(10 คะแนน) (10 คะแนน)

ตารางเปรียบเทียบคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนและหลงั 

เร่ืองกระบวนการการบันทึกบัญชตีน้ทุน และจัดทำงบตน้ทุนการผลิต  ของนักศกึษาระดับช้ัน ปวส.2 จำนวน 43 คน 

ปวส. 2 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญช ีจำนวน 29 คน ปวส. 2 ห้อง 7 สาขาวิชาการบัญช ีจำนวน 14 คน 
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ผลทดสอบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ จากการทดสอบท่ีระดับความเชื่อมั่น                     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีผลสัมฤทธ์ิ                 

ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.5  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

1. ชุดฝึกปฏิบัติ  เร่ืองกระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต  รายวิชา                          

การบัญชีต้นทุน 1  รหัสวิชา 3201 – 2003 สำหรับนักศึกษา สาขาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น                 

เมื่อนำไปใช้แล้วพบว่า  นักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  เป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษา                         

เกิดความเข้าใจในกระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบตน้ทุนการผลิตมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนลินรัตน์ 

วเิศษวรพงศ์ ท่ีศกึษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พบว่าในการเปรียบเทียบการทำแบบทดสอบ นักศึกษาจำนวน 8 คนทำแบบทดสอบ ได้ถูกต้องมากขึ้นซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดคือเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนน 60 % ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนักศึกษา

ก่อนการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ 47.84  และคะแนนของนักศึกษาหลังการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยท้ังหมด

เท่ากับ 76.84  ผลสรุปคือ แบบฝึกทักษะท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นเครื่องมือท่ีทำให้นักศกึษามคีวามรู้มากขึ้น  

2. การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนการใช้ และหลังการใช้

แบบชุดฝึกปฏิบัติ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้น จากการทดสอบ            

ท่ีระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ             

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับทางสถิติท่ี 0.5 สรุปได้ว่าการใช้                  

ชุดฝึกปฏิบัติ เร่ืองกระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิต  ท่ีสร้างและนำไปใช้กับนักศึกษา

สาขาบัญชี ระดับ ปวส.2 ทำให้นักศึกษามีการเรียนรู้ท่ีพัฒนาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเบญจวรรณ เหลี่ยมจินดา. 2560 

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2                

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก                   

เสริมทักษะ ผลการวจิัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ในวิชาบัญชีตนทุน 1 ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ                     

และบริหารธุรกิจ 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยพิจารณาจากคะแนนทดสอบ              

ก่อนเรียนและ หลังเรียนในรายวิชาบัญชีต้นทุน 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะก่อนเรียนและ

หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่า ก่อนเรียน 

รวมถึงค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนของคะแนนสอบหลังเรียนลดลง  2. ผลการตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในวิชาบัญชีตน้ทุน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตร

วชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจโดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.57 

  X S.D t Sig 

Pre-Test 4.47 1.120 18.577* .000 

Post-Test 7.77 1.172 
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ข้อเสนอแนะ 

การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ควรจัดทำให้มีความหลากหลาย และควรคำนึงถึงความรู้ของผู้เรียน และการฝึกทักษะ

การปฏบัิตจิรงิเป็นสำคัญ เพื่อจะได้นำมาใชป้ระกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาหลักสูตรบัญชีบัณฑติ คณะบริหารและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา       

STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN THE BACHELOR OF ACCOUNTING PROGRAM OF 

THE FACULTY OF ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, CHAOPRAYA UNIVERSITY 

 

อัจจิมา  สมบัตปัิน1*  ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจรญิ2  และ ต่อลาภ สุขพันธ์1 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเรียน 

(ผู้เรียน ครอบครัว ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย) กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถาม

นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จำนวน 55 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของการสุ่มท้ังหมด และวิเคราะห์ข้อมูลกับ

โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปด้วยคอมพวิเตอร์ สถิติท่ีใช ้ได้แก่ จำนวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าทีแบบ Independent Sample t-test และ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) และทดสอบ

ภายหลัง (Post Hoc) เพื่อหาคู่ ท่ีแตกต่างกันโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe’s Method) การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ (Stepwise – Multiple Regression Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.70 เป็นหญิงกำลังศึกษาอยู่ใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี มีจำนวนร้อยละ 

85.50 และร้อยละ 34.50 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 และ เกรดเฉลี่ย 

2.50-2.99 รองลงมาร้อยละ 20.00 มีเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 2) นักศึกษา เพศชาย และเพศหญิง มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ท่ีระดับ .05 และ 3) มี 1 ปัจจัยสำคัญคืออาจารย์มีวิธีการสอนท่ี

หลากหลายทำให้เข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนได้ชัดเจน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยปัจจัยนี้สามารถทำนายผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาได้ ร้อยละ 11.30อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลักสูตรบัญชบัีณฑิต มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was twofold: First, to examine the learning achievement of students in the 

Bachelor of Accounting Program of the Faculty of Administration and Management, Chaopraya University; and 

Finally, To find the relationship between studying accumulation (learners, family, instructors, and university 

environment) and the Students’ Learning Achievement in the Bachelor of Accounting Program of the Faculty of 

Administration and Management, Chaopraya University. Data from a set of 55 student questionnaires (100 

percent of all) were collected and analyzed by these statistics: Frequency, Percentage, Mean, Standard 

Deviation, Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance or One-way ANOVA and Post Hoc. by 

Schaffer’s Method, and Stepwise – Multiple Regression Correlation Coefficient. Research results were as follows:

 1. Research participants (92.70%) were as female, studying in 4 years accountancy program (85.50%), 

Grade Point Average in ungraduated program - between 3.50-4.00 (20%), 3.00-3.49 and 2.50-2.99 

(34.50%), respectively.   

 2. To find the relationship between learning factors, such as “variety teaching of teacher make students 

understand the clearly content” toward learning achievement of students in the Bachelor of Accounting program. 

This issue could explain the learning achievement of students at 11.30 percent and at the .05 level of significance.   

 

Keywords: Learning Achievement / Bachelor of Accounting Program / Chaopraya University  

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าของ

ชุมชนในภูมภิาคโดยมุ่งสานต่อการ สร้างบุคคลผู้ทรงความรู้ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลัก แห่งตน

และครอบครัวในการดำรงชีวิตด้วยความสุข ท้ังเป็นผู้สามารถจักเป็นหลักนำและหนุนในการกอปรคุณประโยชน์ แก่

สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งสนองภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลัย

ชุมชน อันสมบูรณ์ สมแก่การเป็นหลักแห่งภูมิปัญญาของปวงชน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อจรูญ 

และคุณแม่หทัย ศริิวิริยะกุลร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมท้ังผู้บริหารระดับสูง

ท้ังในวงการราชการและธุรกิจเอกชนและนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของ

ผู้ปกครอง ศิษย์ เก่ าชาววิ ริยาลัย ตลอดจนเยาวชนและประชาชนท่ัวภูมิภาคในการสืบส านสู่การศึกษา                         

ในระดับอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบจากบานเดิมในการผลิตทรัพยากรบุคคลระดับอนุปริญญาของโรงเรียนในเครือ “วริิ

ยาลัย” (คู่มอืนักศกึษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, 2559. ก) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดดำเนินการเรียนการสอนจำนวน 3 คณะ 13 หลักสูตรดังนี้คือ 1. คณะบริหาร

และการจัดการ มีจำนวน 6 หลักสูตรคือ 1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว และ 6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน 2 หลักสูตรคือ           

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวน 5 หลักสูตรคือ 1) หลักสูตรรัฐ
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ประศาสนศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4) หลักสูตรประกาศนยีบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู และ 5) หลักศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คู่มือนักศกึษา มหาวทิยาลัย

เจ้าพระยา, 2559. 1-65) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดอยู่ในคณะบริหารและการจัดการ จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ในเร่ืองการ

บัญชีขั้นต้น รวมถึงความรู้ในเร่ืองของการจัดการเบื้องต้น และกฎข้อบังคับของสถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมและ

หน่วยงานของภาครัฐ ไม่ว่าจะในระดับใด  จะเป็นความรู้หลักพื้นฐานของหลักสูตร การมีพื้นฐานความรู้ท่ีดีเกี่ยวกับ

เนื้อหาเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้น และกลายเป็นผู้มีความสามารถ ในภาวะท่ีตลาดระดับโลกท่ีกำลัง

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและข้อมูลก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดาย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จะเป็นการรวมเอาความเข้าใจทาง

ทฤษฎี  เข้ากันกับการฝึกปฏิบัติ เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ , อุตสาหกรรม,การเงิน 

และ งานของภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างบัณฑิตท่ียอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการบัญชี ผ่าน

การเรียนในหลากหลายวิชา หลักสูตรจะครอบคลุมท้ังเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ท่ีจำเป็นท่ีช่วยในการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจท้ังวิธีการและแนวทาง ที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยเนื้อหาท่ีจะเรียนประกอบ

ไปด้วย วิชาหลักการบัญชี การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีต้นทุน การบัญชีชั้นสูง การสอบบัญชี การควบคุมและการ

ตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชีภาษีอากร การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 

สัมมนาทางการบัญช ีการวางแผนกำไรและการควบคุม โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญช ีการบัญชเีฉพาะกิจการ การ

บัญชีหน่วยงานภาครัฐ การบัญชีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาในหมวดวิชาชีพพื้นฐานให้เรียนเช่น การ

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ สถิติธุรกิจ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การและการจัดการ 

หลักการตลาด กฎหมายธุรกิจ การเงินธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชงิธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค การ

จัดการการดำเนนิงาน การจัดการเชงิกลยุทธ์ (หลักสูตรบัญชบัีณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556, 11-16) 

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีแนวคิดท่ีจะศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ

เรียน (ผู้เรียน ครอบครัว ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย) กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะ

ไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย เช่น ทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือ ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง 

ธนาคารและบริษัทท่ีให้บริการทางการเงิน สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำบัญชี การสอบบัญชี การศึกษาและ

เทคโนโลยีทางการบัญชี ให้คำปรึกษาการเงินและการบัญชี บัญชีบริหาร การภาษีอากร ตรวจสอบภายใน วางระบบ

บัญช ีและงานอ่ืน ๆ เช่น การเงิน ธนาคาร ครู อาจารย์ เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ 

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา      

  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเรียน (ผู้เรียน ครอบครัว ผู้สอน และสภาพแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัย) กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ 

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา  
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วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 คณ ะกรรมการดำเนินงานวิจั ย  มหาวิทยาลั ยรามคำแหง สาขาวิทยบ ริการเฉลิมพระเกียรติ                   

จังหวัดนครศรีธรรมราช (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ 

(Survey Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร คือนักศกึษาระดับชัน้ปริญญาตรีท่ีมาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 238 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    

ซึ่งเก็บข้อมูลได้ 205 ชุด จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสำเร็จโดยภาพรวมมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีนักศกึษามี

ความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรกคือ เอกสารตำรา มีความเหมาะสมท่ีจะเรียนด้วยตัวเอง คือได้อ่านตำรา/เอกสารด้วย

ตนเองอย่างจริงจัง ค่าเฉลี่ย 3.95 ได้ทบทวนแบบฝึกหัด ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาก่อนสอบมีเพียงพอให้

เตรียมตัวล่วงหน้า มีความเข้าใจเนื้อหาตำราเรียนเพราะผู้สอน มีเทคนิคท่ีดี ค่าเฉลี่ย 3.57 ได้ติดตามบทเรียนตาม

ตารางบรรยายอย่างสม่ำเสมอได้ค้นคว้าเนื้อหาในบทเรียนเพิ่มเติม จากห้องสมุด  มีโอกาสเข้าฟังบรรยายสรุปใน

ห้องเรียนมากเพียงพอ เข้าใจเนื้อหาถ่องแท้จากการได้ซักถามอาจารย์ผู้สอน นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นในการ

จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยสำเร็จผลการศึกษา ลำดับท่ี 1 คือ ความรับผิดชอบของตนเอง ลำดับท่ี 2 คือ             

ตำรา/เอกสารประกอบการ ลำดับท่ี 3 คือ ความรับผิดชอบของตนเอง นักศกึษาที่มเีพศแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อ

ปัจจัยความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่แตกต่างกัน 

 พัชสุดา กัลยาณวุฒิ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 

และปวส. 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นงานวจิัยได้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 จำนวน 291 คน นักศกึษาระดับ ปวส. 2 จำนวน 

160 คน รวมท้ังสิ้นจำนวน 451 คน โดยการสุ่มแบบแยกชั้น จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษา 

และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ท้ัง 4 ด้าน 

เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก เหมือนกันโดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมาก  คือปัจจัยด้าน

ครอบครัว ปัจจัยดา้น สภาพแวดล้อมของวทิยาลัย ปัจจัยดา้นคร ูและปัจจัยดา้นผู้เรียน 

 ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโท ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 โดยศึกษาข้อมูลประวัติของผู้สำเร็จการศึกษาจากระบบฐานข้อมูล

บริการการศึกษาท่ีถูกบันทึกไว้ตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงสำเร็จการศึกษา ซึ่งข้อมูลท่ีใช้นี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2554 จำนวน 2,968 คน พบว่าเพศของนักศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  ซึ่งมีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงระดับสถาบัน ท่ีมีผลการวเิคราะห์สอดคล้องตามสมมตฐิานทางการวจิัย 

 หฤษฎ์ เลิศอนันตกร (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา                

คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิ  ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพเิศษ) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างของ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ได้แบ่งการนำเสนอเป็น 4 ส่วน คือ 

ข้อมูลท่ัวไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลด้านการใช้เวลานอกเวลาเรียน ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผล

การศึกษาดังนี้ เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีช่วงเกรดเฉลี่ย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

นักศึกษาท่ีมีช่วงเกรดเฉลี่ยดี มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 นักศึกษาท่ีมีช่วงเกรดเฉลี่ยปานกลาง มีจำนวน 55 

คน ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 55 และนักศกึษาท่ีมีช่วงเกรดเฉลี่ยพอใช้ มจีำนวน 32 คนคิด เป็นร้อยละ 32 



 

                                                                

251 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา อยู่ในระดับ 3.00 ขึน้ไป อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05  

2. ปัจจัยสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ ผู้เรียน ครอบครัว ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย มีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศกึษาหลักสูตรบัญชบัีณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 55 คน  

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา 

     2.1 ตัวอสิระ ได้แก่ เพศ ผู้เรียน ครอบครัว ผู้สอน สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

      2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหาร

และการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศกึษา 2558 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

 

ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ 

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 55 คน 

  2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

2.1 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากบทความ วารสาร 

ตำรา คำสั่ง ประกาศ คัดสำเนาจากรายงานการวิจัยหรือบทความจากเว็บไซต์ นำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาสร้างกรอบของคำถามนำกรอบคำถามดังกล่าวมาสรา้งเป็นเครื่องมอืในการวิจัยเคร่ืองมอืท่ี

ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

2.2 การพัฒนาเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัย การทดสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม

ท่ีผู้วจิัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) ของเคร่ืองมอืใน

ด้านภาษา ข้อความ ความหมาย และโครงสร้าง รวมท้ังการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับสิ่งท่ีต้องการ

ปัจจัยทางการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1. ด้านผู้เรียน 

2. ด้านครอบครัว 

3. ด้านผู้สอน 

4. ด้านสภาพแวดลอ้มในมหาวทิยาลัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปี

การศึกษา 2558 (เกรดเฉลี่ยสะสมรวม) 
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ศึกษา (Item Objective Congruence: IOC) ผลการคำนวณค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับสิ่งท่ี

ตอ้งการศกึษา โดยการประเมนิของผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 คน การทดสอบความเท่ียง (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม

ท่ีได้แก้ไขแล้วตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิไปลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คนเพื่อ

คำนวณหาค่าความเท่ียง(Reliability) หรือความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอัลฟ่า (Alpha-

reliability Coefficient) เป็น 0.97จากค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยคร้ังน้ีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงขึน้ไป (ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง 0.8 ขึน้ไปถือว่าเครื่องมืออยู่ในระดับสูงหรือ

ดีขึ้นไป) 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาท่ีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ท่ีตอบ

แบบสอบถามจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้รวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเอกสารตำรา 

บทความ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ประสานงานกับสำนักทะเบียน

และวัดผล มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อขอข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ที่สำเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 2558 จำนวน 55 คน 

 4. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าสถิติ ท่ี ใช้ได้แก่  จำนวน (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยขอ้ท่ี 2 สถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ (Stepwise – Multiple Regression Correlation Coefficient)  

เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล 

เกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ลักษณะคำถาม ให้เลือกตอบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่  ด้านผู้ เรียน ด้านครอบครัว ด้านอาจารย์ และด้านสภาพแวดล้อมใน

มหาวทิยาลัย 5 ระดับคอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด (สิน พันธ์ุพนิจิ, 2547)  

  ผลคะแนนท่ีได ้จะนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายตามเกณฑ์ 

ดังนี้ 

ระดับ

ความสำคัญ 

คะแนน  การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด 5  ระดับความสำคัญมากที่สุด 4.50 – 5.00 

มาก 4  ระดับความสำคัญมาก 3.50 – 4.49 

ปานกลาง 3  ระดับความสำคัญปานกลาง 2.50 – 3.49 

น้อย 2  ระดับความสำคัญน้อย 1.50 – 2.49 

นอ้ยท่ีสุด 1  ระดับความสำคัญน้อยท่ีสุด 1.00 – 1.49 
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สรุปผลการวิจัย 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 92.70 เป็นหญิงกำลังศกึษาอยู่ใน หลักสูตรบัญชบัีณฑิต ปริญญาตรี 4 

ปี  มีจำนวนร้อยละ 85.50 ร้อยละ 34.50 มี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 ดี 

และ เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 20.00 มีเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 ดีมาก ประเภทของ

สถานศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา จากสถาบันเดิม ร้อยละ 65.45 มาจาก โรงเรียนมัธยมศกึษารัฐบาล รองลงมาร้อยละ 

29.09 มาจากวทิยาลัยอาชีวศกึษา 

2. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 “ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา” 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ท่ีสำเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถานศึกษาเดิมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ พอใช้ 

2.38 แต่เมื่อมาศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พบว่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เฉลี่ย อยู่ใน

ระดับ พอใช ้2.36 

แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลับพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดีขึ้น จากเดิม โดยในระดับ 

เกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 ท่ีมี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันเดิมอยู่ในระดับ 1.82 พอมาศึกษาต่อในหลักสูตร

บัญชบัีณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่ในระดับ 1.90 

ในระดับ เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 ท่ีมี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันเดิมอยู่ในระดับ 2.63 พอมา

ศกึษาต่อในหลักสูตรบัญชบัีณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่

ในระดับ 2.71 

ลำดับ รายการ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 

จากสถานศกึษาเดมิ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 

ระดับปรญิญาตรหีลกัสูตรบัญชบีัณฑิตฯ 

Mean S.D. 
แปลความหมาย 

Mean S.D. 
แปล

ความหมาย 

1 เกรดเฉลี่ย 3.50-

4.00  

1.82 .603 ดีมาก 1.90 .738 ดีมาก 

2 เกรดเฉลี่ย 3.00-

3.49  

2.05 .780 ด ี 1.95 .805 ด ี

3 เกรดเฉลี่ย 2.50-

2.99  

2.63 .946 ปานกลาง 2.71 .849 ปานกลาง 

4 เกรดเฉลี่ย 2.00-2.49  3.50 .548 พอใช้ 3.43 .535 พอใช้ 

 ค่าเฉลี่ยรวม 2.38 .933  2.36 .930  

 

 3. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 “เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเรียน 

(ผู้เรียน ครอบครัว ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา”  

 การวเิคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ผู้วิจัยแบ่งการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจำแนกตาม

ปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อมในมหาวทิยาลัย ค่าสถิติท่ีใชค้ือ การ
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วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์  (Stepwise – Multiple Regression Correlation 

Coefficient) ตัวแปรอิสระได้แก่ 1. ด้านผู้เรียน 2. ด้านครอบครัว 3. ด้านผู้สอน 4. ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวทิยาลัย

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ 

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา (เกรดเฉลี่ยสะสมรวม) พบว่าอาจารย์มีวิธีการสอนท่ีหลากหลายทำให้เข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนได้

ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยสามารถทำนายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาได้ ร้อยละ 11.30 อย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 

Dep. Var Indep. Var R2 F Const. 
Reg.Coeff 

t-Value Sig 
B Beta 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

อาจารย์มีวิธีการสอนที่

หลากหลายทำให้เข้าใจ

เนือ้หาที่เรยีนได้ชัดเจน 

0.113 6.73* 4.39 -0.47 -0.34 -2.59* 0.012 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ                 

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจในการนำมาอภปิรายดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหาร

และการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อเปรียบเทียบกับ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถานศึกษาเดิมโดยเฉลี่ย

อยู่ในระดับ พอใช ้2.38 พอมาศกึษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชบัีณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พบว่าคะแนน

เฉลี่ยสะสม (GPA) เฉลี่ยอยู่ในระดับ พอใช ้2.36 สอดคล้องกับผลการวจิัยของ หฤษฎ์ เลิศอนันตกร (2554) ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ นักศึกษา  คณะ

เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือนักศึกษาท่ีมีช่วงเกรดเฉลี่ย ดี มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

13 นักศึกษาท่ีมีช่วงเกรดเฉลี่ย ปานกลาง มีจำนวน 55 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55 และนักศึกษาท่ีมีช่วงเกรดเฉลี่ย 

พอใช ้มจีำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจำแนกตามปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัวด้าน

ผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย พบว่าอาจารย์มีวิธีการสอนท่ีหลากหลายทำให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้

ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดย  

3. มีความเข้าใจเนื้อหาตำราเรียนเพราะผู้สอนมีเทคนิคท่ีดี  ค่าเฉลี่ย 3.57 สอดคล้องกับผลการวิจัย                     

ของคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

นครศรีธรรมราช (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรี  ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ผลการวิเคราะห์ความ

คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.56 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเข้าใจเนื้อหาตำราเรียนเพราะผู้สอนมีเทคนิคท่ีดี สอดคล้องกับ พัชสุดา กัล



 

                                                                

255 

 

ยาณวุฒิ (2558) ได้ศึกษา จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 และปวส. 

2 ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ท้ัง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวมมี ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เหมือนกันโดย

ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมาก คือปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ปัจจัยด้านครู และ

ปัจจัยดา้นผู้เรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการรับนักศึกษาใหม่สถาบันควรมีการกำหนดของผู้สมัครด้านผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการศึกษาในแต่ละ

สาขาวิชาท่ีสถาบันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาที่ดีและสามารถศกึษาได้จนจบหลักสูตรตำราที่กำหนด 

2. ควรมีการรณรงค์ส่งเสริม หรือกำหนดแนวทางให้นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ทาง

การศึกษา โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เช่น การใชเ้วลาว่างในการทุกคนบทเรียนเพื่อสร้างความ

เข้าใจในการศึกษาและนำมาซึ่งความสำเร็จทางการศึกษาที่ดีการจัดตัง้กลุ่มชมรมทางวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เว้นวรรคหรือการจัดชั่วโมงสอนเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำ

หรือรวมถึงนักศกึษาท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

3. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาควรมีประวัติ และข้อมูลทางด้านการศึกษา ของนักศึกษาเพื่อ

สามารถเข้าใจพื้นฐานทางการศึกษาและสามารถกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา

นักศกึษาอย่างเหมาะสม 

4. ผู้วิจัยมคีวามเห็นว่าในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศกึษาในเร่ือง องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศกึษา และควรมกีารศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในทุกช้ันปีเพื่อให้เห็นผลใน

ภาพรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาของนักศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการพัฒนานักศึกษาในด้านผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาของนักศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป  
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แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา  

กรณศึีกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก 

THE MOTIVATION AFFECTING JOB PERFORMANCES OF THE AREA REVENUE BRANCH 

CHIEFS: A CASE STUDY AT PHITSANULOK PROVINCE 
 

ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจรญิ1 จนัทิมา ธีรรุจิขจรเดช2 และ สรพงษ์ ศรีเดช3 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขากรณีศึกษา ในเขต

พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 2)  เพื่อศึกษามูลเหตุท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสรรพากรฯ3)   เพื่อนำผลท่ีได้จาก

การศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงานของสรรพกรฯ ประชากรท่ีใช้ในการทำวิจัยคือผู้ดำรงตำแหน่งสรรพากร

พื้นท่ีสาขา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งสรรพากรพื้นท่ีสาขา จำนวน 290 คน สุ่มตัวอย่างจำนวน 165 คน โดยการใช้

สูตรเครซี่แอนด์มอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไป แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า1)ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายแต่ละ

ด้านพบว่าระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ งานบริหารงานท่ัวไปงานรับชำระและคืนภาษี  และงาน

สำรวจและเร่งรัดภาษีอาการค้าง 2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า สรรรพากรพื้นท่ี สาขามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับดีมากเกือบทุกด้าน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน  

การได้รับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหาร  การปกครองบังคับบัญชา  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทำงาน และความมั่นคงในงาน ส่วนแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้า และด้าน

เงินเดือนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 3) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม มี 5 ด้าน 

ได้แก่ ความมั่นคงในงาน  ความสำเร็จในงาน ความสำเร็จของงาน นโยบายและการบริหาร ความก้าวหน้า และ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ  สรรพากรพื้นท่ีสาขา 

 

 

 

 

 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบรหิารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะบรหิารและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
3 อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี คณะบรหิารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study 1) To study the performance of the Revenue department, 

the case study area in Phitsanulok Province 2) To learn about the performance incentives of Sanphakon 3) To 

bring out the results of the study to develop the performance of the company. The population used to do 

research is the position of the Revenue department, the branch, or the person acting in the revenue position of 

290, a sample of 165 people by using formula. Crazy & Morgan.  The instrument was a questionnaire 

constructed to inquire the subjects’ personal status and general information, the job motivations and 

performance.  The statistics use for analyzing the collected data were arithmetic mean. standard deviation 

(S.D.), and multiple regression analysis. 

 The research findings showed that the levels of the job performance of the area revenue branch chiefs 

were at the high levels in all aspects, namely the general management, tax receiving and refunding and 

reviewing as well as accelerating payment for overdue taxes. Moreover, the findings also showed that the 

revenue branch chiefs’ job motivation as a whole was at the high level.  When each aspect of their job 

motivation was individually analyzed, the findings showed that most of the aspects were at the high levels, 

namely job accomplishment, recognition, job characteristics, responsibility, policy and management, hierarchical 

administration, interpersonal relation, work condition, and job security.  However, the findings showed that the 

aspects of job promotion and salary were at the moderate levels. More over, Finally the findings also showed 

that the motivations that affected the revenue branch chiefs’ job performance were job security, job 

accomplishment, policy and management, job promotion and interpersonal relation. 

 

Keywords:  Motivation / Area Revenue Branch    

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ระบบบริหารมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ โครงสร้าง  เทคโนโลยี และคน  ในองค์ประกอบท้ัง 3 

ด้านนี้   คน   ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดในอันท่ีจะก่อให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

แม้ปัจจัยอ่ืนอาจขาดแคลนแต่ถ้ามีคนท่ีมีคุณภาพก็จะส่งผลให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ความสำคัญของ

คนในการเป็นปฏิบัติงานนั้น เป็นท่ียอมรับโดยนักวิชาการหลายท่าน (สมพงษ์  เกษมสินม , 2556 : 1 ;  ธงชัย   สันติ

วงษ์ และชัยยศ  สันตวิงษ์,  2556 :  4-7)  ในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการบริหาร ได้แก่  การวางแผน  การบริหาร

การจัดการ  การประสานงาน และการควบคุมกำกับดูแลงาน  ย่อมอาศัยคนเป็นผู้ดำเนินการ จึงเป็นหน้าท่ีโดยตรง

ของนักบริหารท่ีดีท่ีจะต้องเสริมเสร้างดูแลเอาใจใส่บุคคลคงสภาพท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ (สมศักดิ์  

เพยีรสกุล, 2526: 6) 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงาน

ราชการสังกัดกระทรวงการคลัง  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษีอากร  

เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมอีำนาจหน้าท่ี

ดังต่อไปนี้  จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษี

ต่อกระทรวงการคลัง และปฏิบัตกิารอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของกรม   
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 ศุภชัย  ยาวะประภาษ  (อ้างถึงใน  สำนักข้าราชการพลเรือน, 2552 : 16-19) ได้ให้ความเห็นในเร่ืองการ

บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  ไวว้่า   ประชาชนจำนวนไม่นอ้ยผิดหวังกับการ

บริการของภาครัฐ   และจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการต่อการให้บริการของรัฐเมื่อเดือน

มิถุนายน 2551 พบว่า  ประชาชนและข้าราชการ มีความเห็นว่าการบริการของหน่วยงานรัฐไม่ดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

การให้บริการท่ีต้องรอนาน (ร้อยละ 25)  มีชั้นตอนหลายขั้นตอนไม่คล่องตัว (ร้อยละ10) เจ้าหน้าท่ีไม่สุภาพ (ร้อยละ 

9)  การบริการล่าชา้ (ร้อยละ 7)  บริการโดยรวมไม่ดี (ร้อยละ7) เจ้าหน้าที่ให้การบริการไม่เพียงพอ (ร้อยละ7) ความ

ใส่ใจของเจ้าหน้าท่ีไม่ดี  (ร้อยละ6)   เมื่อสอบถามกับประชาชนในเร่ืองปัญหาในการไปใช้บริการ  พบว่า ประชาชน

ร้อยละ 77 ประสบปัญหาเมื่อไปใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ  โดยปัญหาท่ีประชาชนพบมากท่ีสุดได้แก่  การได้รับ

บริการท่ีล่าช้าต้องรอนาน  (ร้อยละ 42)   รองลงมาเป็นปัญหาเกียวกับเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐ  ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีพูดจา

ไม่สุภาพ (ร้อยละ 16)  เจ้าหนา้ท่ีไม่ให้ความสะดวกหรือคำแนะนำ (ร้อยละ 7)  และ เจ้าหนา้ที่มนี้อย (ร้อยละ 7)  การ

ปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาก็เช่นกัน  ในช่วงท่ีผ่านมามีจุดอ่อนหลายประการ  ส่งผลให้ปัญหาด้าน

การปฏิบัติงานมีความหลากหลายมากขึ้น  ทั้งปัญหาการวางแผนการทำงาน  การอำนวยการ  การจัดคนเข้าทำงาน  

ปัญหาความซ้ำซ้อนในภารกิจต่างคนต่างทำ  การประสานงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ปัญหาด้านบุคลากร   ส่งผลทำ

ให้บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยปัญหาเหล่านีจ้ำเป็นท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง 

 สุทธิพันธ์  จิราธิวัฒน์  และคณะ (2541:3-7)  ได้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรมสรรพากรไว้หลาย

ด้านเช่น  ปัญหาด้านบุคลากรต้องมีการสร้างขวัญและกำลังใจอาจจะมีในเร่ืองของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ 

หรือแม้แต่สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท่ีน่าอยู่ในท่ีทำงานสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงจูงใจที่ทำให้บุคลากรอยากท่ีจะทำงาน

ต่อในองค์กรอย่างกระตอืรือร้นในการทำงาน    การจูงใจเป็นเร่ืองสำคัญยิ่ง  ทัง้นี้เพราะขวัญกำลังใจเป็นเร่ืองทัศนคติ  

และความรู้สึกท่ีดีต่อการทำงาน  เพื่อธำรงรักษาพลังของผู้ร่วมงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการเพื่อเป็นปัจจัย

เกือ้หนุนท่ีจะส่งผลให้ไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

 จากความเป็นมาและความสำคัญท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยมีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจท่ีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ี จ.พิษณุโลก  ท้ังนี้เพราะได้ตระหนักและเล็งเห็น

ความสำคัญแล้วว่าการทำวิจัยเร่ืองดังกล่าวองค์กรสามารถเอาผลของการวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรของ

สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมัน พร้อมท้ังปรับปรุงพัฒนาใน

ส่วนท่ีบกพร่องให้ดขีึน้ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1) เพื่อศึกษาการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขากรณศีกึษา ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

  2) เพื่อศึกษามูลเหตุท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของสรรพากรฯ 

 3) เพื่อนำผลท่ีได้จากการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในการปฏบัิตงิานของสรรพกรฯ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 เดฟ (Dafe 2015: 398) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไวว้่า   แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดัน ให้เกิดพฤตกิรรมท่ี

ตอ้งการ และเป็นแรงกระตุน้ท่ีให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนัน้ไว้ 

ความสำคัญของการจูงใจ เจมส์, (James  อ้างถึงใน อรุณ รักธรรม, 2552 : 420)ได้ศึกษาและชี้ให้เห็นว่า 

การจูงใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานโดยพบว่าพนักงานจะทำงานโดยใช้ความสามารถ  ร้อยละ 20  –ร้อยละ

30  แต่ถ้าหากพนักงานได้รับการจูงใจ  พวกเขาจะใช้ความสามารถประมาณร้อยละ 80 – ร้อยละ 90  การจูงใจเป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ตามปกติเรามีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ  ได้หลายอย่างหรือมี

พฤติกรรมแตกต่างกัน แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะแสดงออกมาเพียงบางโอกาสเท่านั้น สิ่งท่ีจะผลักดันเอาความสามารถ

ของคนออกมาได้คือ แรงจูงใจ เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า การจูงใจเป็นการสร้างพลังความสามารถออมาเพื่อให้

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ทฤษฏีการจูงใจมาสโลว์ (Maslow, 1970: 35-47)เป็นนักจิตวิทยาและนักมานุษยวทิยา อธิบายถึงพฤตกิรรม

ของมนุษย์ว่าจะมีความต้องการเป็นไปได้ตามลำดับขั้น 5 ขั้น  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Physiological  

Needs) 2. ความตอ้งการทางด้านความปลอดภัย  (Safety  Needs) 3. ความต้องการทางด้านสังคม  (Social  Needs)  

4. ความตอ้งการการยอมรับนับถือ  (Esteem   Needs)  5.ความตอ้งการสำเร็จในชีวิต  (Self – actualization  Needs)  

ดังนัน้สรุปได้ว่าแรงจูงใจในการวิจัยในท่ีน้ี หมายถึง  แรงกระตุน้หรือแรงผลักดันท่ีจะชักจูงให้สรรพากรพื้นท่ี

สาขาปฏบัิตงิานอย่างเต็มความสามารถ และมีความพึงพอใจในงานท่ีทำงาน 

2. แนวทางการปฏิบัติงานของกรมสรรพากร  

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 27มนีาคม  2560 

ได้กำหนดให้กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษีอากร

เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมาย  อย่างท่ัวถึง  และเป็นธรรม  เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเกิดความ

สมัครใจในการเสียภาษี 

การแบ่งงานของสำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา   สรรพากรพื้นท่ีสาขาปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสำนักงาน

สรรพากรพื้นท่ีสาขา  โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากร  

และเงินผลประโยชน์อื่นของรัฐ  การนำเงินส่งคลัง   การจ่ายเงินภาษีถอนคืน  การสำรวจเพื่อขยายฐานภาษี   การ

เบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์  อากรแสตมป์  ใบเสร็จ แบบพมิพ์ท่ีเป็นตัวเงิน  การจำหน่ายแสตมป์อากร  ดำเนนิการเกี่ยวกับ

การจดทะเบียนภาษีอากรและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ตลอดจนการอำนวยความสะดวก  การให้บริการและ

คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนโดยท่ัวไป    สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา  แบ่งงาน

และหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยท่ัวไปเป็น 3 งาน  1) งานบริหารงานท่ัวไป  2.   งานรับชำระและคืนภาษี  3.   งาน

สำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รัชนิดา ไสยรสและ สิทธิพรร์  สุนทร (2561: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัย  เร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3: การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 

เขต 3 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับสมรรถนะในการ ปฏบัิตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ผู้บริหาร

สถานศึกษาและข้าราชครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 1 ,998 

คน คำนวณขนาด กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 334 คน และสถิตท่ีิ

ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน 

ด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สันและการ วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Stepwise ท่ีนัยสำคัญ ทางสถิติ

ท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวม

มีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ  .686 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีจำนวน  4 ตัว ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของ งานท่ีปฏิบัติ ด้าน

ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหนา้ ในตำแหน่งหนา้ท่ี สามารถอธิบายตัวแปร คือ ตัวแปร แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศกึษาส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตงิานได้ รอ้ยละ 50.40 มีค่า R2 = .504 

และมีค่าของ F เท่ากับ 83.414 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปร สมการชุดนี้สามารถเขียนสมการทำนาย

จากการวเิคราะห์ ถดถอยพหุตามสมการณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน มาตรฐานได้ ดังต่อไปนี้ สมการพยากรณ์ใน

รูปคะแนนดิบ Y = .1.758+ .199X2 + .150X3 +.091X4 +.083X5 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zr = 

.350Z2 + .310Z3 + .216Z4 +.148Z5 3. ข้อเสนอแนะต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจ และสมรรถนะในการปฏบัิตงิานของ

ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีดังนี้ 

ควรมี การส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่นการ อบรม การศึกษาต่อ สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ควรม ีการ

รณรงค์หรือสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ ของการทำงานเพ่ือส่วนร่วมเป็นทีม ส่งเสริม หลัก ธรรมาภบิาลให้

ครูและผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมความ เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการพจิารณาความดีความชอบ ส่งเสริมข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในเร่ืองระเบียบ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ ราชการ เช่น งานพัสดุ 

งานการเงิน เป็นต้น 

นันทนพ เข็มเพชร,พบสุข   ช่ำชอง (2561 บทคัดย่อ)ได้ทำการศึกษาวิจัยเร่ือง  แรงจูงใจในการทำงานของ

พนักงานสายสนับสนุน ในกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษามหาวทิยาลัยมหาสารคาม   การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีเป็นสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในท่ีส่งผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานสายสนับสนุน 

ในกลุ่ม “Generation Y” และ เพื่อศึกษาถึงแนวทางท่ีสำคัญในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาย

สนับสนุน ในกลุ่ม“Generation Y” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังกล่าวจึงได้ใช้แนวทางในการศึกษาเชิง

คุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีลึกซึ้งเพื่อสร้างองค์ความรู้ในประเด็นการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้แนวทางการ

คัดเลือกผู้ท่ีให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้แน่วทางวิเคราะห์แบบแก่นเนื้อหาสารสำคัญและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ Nvivo มาช่วยในการจัดลำดับเรียบเรียงข้อมูลและช่วยวิเคราะห์ผลข้อมูลผลการศึกษาพบ

ประเด็นหลักสำคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ สิ่งเร้าภายนอก  หมายถึงนโยบายการบริหารของ

ผู้บริหาร,เงินเดอืน,และการควบคุม แรงจูงใจที่เป็นสิ่งเร้าภายใน ประเด็นรองท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การคือสิ่ง

เร้าภายในได้แก่  ความพอใจในกระบวนการการทำงานความสัมฤทธ์ิผลในการทำงานและความก้าวหน้าในงาน 

นอกจากนี้แล้วแนวทางท่ีสำคัญในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนในกลุ่ม“Generation 
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Y” คือ ต้องสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏบัิติงาน มีการบิหารงานท่ีมีความยุติธรรมจัดให้มโีครงการพัฒนาบุคลากร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

แรงจูงใจทุกด้านส่งผลต่อการปฏิบัตงิานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา(แรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 11 

ด้าน  ด้านความสำเร็จของงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ  ด้าน

ความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้าน

สภาพการทำงาน ด้านความมั่นคงในงาน  ด้านเงินเดอืน) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานสรรพากรในพื้นท่ีสาขา จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมด 9 อำเภอ  

จำนวน  290 คน   

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นสรรพากรพื้นท่ีสาขา จังหวัดพิษณุโลก ท่ีได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย 

(Simple  Random Sampling) โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของเครจิและมอร์แกน (Kriji and Morgan) 

ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศกึษา จำนวน 214 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็น3 ตอน มีรายละเอยีดดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของสรรพากรพื้นท่ีสาขา ได้แก่  เพศ  อายุ  อายุ

ราชการ ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสรรพากรพืน้ท่ีสาขา  ระดับการศกึษา เงนิเดอืน รวมจำนวน6 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขา ซึ่งแบ่งเป็น 3ส่วน 

แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ดำเนนิการดังนี้ 

1. หนังสอืถึงอธิบดีกรมสรรพกรเพื่อขออนุญาตในการส่งแบบสอบถามให้แก่สรรพากรพืน้ท่ีสาขา 

 2. ส่งแบบสอบถามไปยังสรรพกรพื้นท่ีสาขาท้ัง 9 อำเภอ   เพื่อตอบแบบสอบถามตามจำนวนตัวอย่าง 165 

ชุด และอีก 2 สัปดาห์ได้ลงไปเก็บแบบสอบถาม ซึ่งได้ครบตามจำนวนท่ีได้ทำการแจกไป  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามใชว้ธีิหาค่าร้อยละ (%) แลว้นำเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขาใชว้ธีิหาค่าเฉลี่ย �̅� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) แลว้นำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลระดับระดับแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขาใชว้ธีิหาค่าเฉลี่ย �̅�   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขา ใชว้ธีิการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ระดับปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขา 

 ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขา 

 ตอนท่ี 3  ผลการตรวจสอบสมมุตฐิานการวิจัยท่ีว่าแรงจูงใจทกุด้านส่งผลต่อการปฏบัิตงิานของสรรพากร

พื้นท่ีสาขา 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขา กรณีศึกษาเขตพื้นท่ี จ.พษิณุโลก 

ตารางที ่1  คา่เฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการปฏบัิตงิาน 

______________________________________________________________n=165_ 

การปฏิบัติงาน           �̅�   S.D  ระดับ 

_____________________________________________________________________ 

งานบริหารทั่วไป   3.95  0.54  มาก 

งานรับชำระและคืนภาษ ี  3.93  0.63  มาก 

งานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 3.72  0.62  มาก 

_____________________________________________________________________ 

รวม              3.88  0.52  มาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา กรณีศึกษา เขตพื้นท่ี จ.พิษณุโลก

โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.88, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับการ

ปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา กรณีศึกษาเขตพื้นท่ี จ.พิษณุโลกท่ีมีต่อค่าเฉลี่ยรายด้านอันดับท่ี 1 คือ ด้านงาน

บริหารงานท่ัวไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.95, S.D.= 0.54) รองลงมา ด้านงานรับชำระและคืนภาษีมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.93, S.D. = 0.63) และด้านงานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้างเป็นลำดับสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.72, S.D. = 0.62) 

 

ตอนท่ี  2  ผลการวเิคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขา 

ตารางที ่ 2  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน 

                                                                                                                      n=165 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน          �̅�             S.D.  ระดับ 

ความรับผิดชอบ  (X4)          4.42  0.53  มาก 

ความสำเร็จของงาน  (X1)                    4.16  0.57  มาก 

ลักษณะของงาน  (X3)                    4.09  0.61  มาก 

ความมั่นคงในงาน  (X10)                    4.07  0.54  มาก 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (X8)           4.03  0.57  มาก 

การปกครองบังคับบัญชา  (X7)         3.97  0.58  มาก 

นโยบายและการบริหาร  (X6)         3.95  0.59  มาก 

สภาพการทำงาน  (X9)                     3.87  0.68  มาก 



 

                                                                

264 

 

การได้รับการยอมรับนับถือ  (X2)         3.87  0.59  มาก 

ความก้าวหนา้  (X5)          3.37  0.72  ปานกลาง 

เงินเดอืน  (X11)                     2.90                  0.79  ปานกลาง 

  รวม         3.88  0.40  มาก 

 

จากตารางท่ี   2  ผลการวิ เคราะห์ ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานในภาพรวม  อยู่ ในระดับมาก   (�̅� = 

3.88,S.D.=0.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสรรพกรในรายดา้นอันดับ 1 คือ ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.42, S.D.=0.53) อันดับท่ี 2 คือ 

ด้านความสำเร็จของงานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.16, S.D.=0.57)  อันดับท่ี 3 คือ ด้านลักษณะของงานอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.09, S.D.=0.61) อันดับท่ี 4 ด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.07, S.D.=0.54) อันดับท่ี 5 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03, S.D.=0.57)  อันดับท่ี 6 ด้านการปกครองบังคับบัญชา

อยู่ในระดับมาก    (�̅� = 3.97, S.D.=0.58) อันดับท่ี 7ด้านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.95, 

S.D.=0.59) อันดับท่ี 8 ด้านสภาพการทำงานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.87, S.D.=0.68) อันดับท่ี 9 ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก    (�̅� = 3.87, S.D.=0.59)  อันดับท่ี 10 ด้านความก้าวหนา้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 

3.37, S.D.=0.72) และอันดับสุดท้ายด้านเงินเดอืนอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.90, S.D.=0.79) ตามลำดับ  

 

ตอนท่ี  3  ผลการตรวจสอบสมมติฐานการวจิัยท่ีว่า  แรงจูงใจทุกด้านส่งผลต่อการปฏบัิตงิานของ 

สรรพากรพืน้ท่ีสาขา 

ตารางที ่ 3 เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ 

ปัจจัยแรงจูงใจ X1    X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y 

ความสำเร็จในการทำงาน      

(X1)         

การไดรั้บการยอมรับนับ

ถือ  (X2) 

ลักษณะของงาน                    

(X3) 

ความรับผดิชอบ                    

(X4)    

ความก้าวหน้า                        

(X5)    

นโยบายและการ

บรหิารงาน  (X6)    

การปกครองบงัคบับัญชา      

(X7)    

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล (X8) 

สภาพการทำงาน                   

1.000 
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1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

.604 

.445 

.560 
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.409 

.441 

.289 

1.000 

 

 

 

 

 

.255 

.454 

.378 

.331 

.416 

.527 

1.000 

 

 

 

 

.398 

.499 

.62 

.350 

.369 

.587 

.623 

1.000 

 

 

 

.307 

.297 

.248 

.299 

.301 

.440 

.390 

.477 

1.000 

 

 

.439 

.381 

.460 

.521 

.412 

.506 

.440 

.442 

.433 

1.000 

 

.066 

.123 

.052 

.009 

.338 

.285 

.291 

.205 

.312 

.265 

1.000 

.39 

.33 

.30 

.40 

.35 

.44 

.35 

.41 

.36 

.44 

.22 
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน  พบว่า  มี

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานอยู่ในระดับไม่สูงส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน

กับผลการปฏิบัติงาน  พบว่า  ความมั่นคงในงาน  (r = .44)  มากกว่าแรงจูงใจอื่น ๆ  และผลการปฏิบัติงานมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ  ความสำเร็จของงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  

ความก้าวหน้า  นโยบายและการบริหาร  ความมั่นคงในงานและเงินเดือน ( r = .39,  .33,  .30,  .40,  .35,  .44,  

.35,  .41, 36,  .44 และ 22 ตามลำดับ 

 

ตารางที่  4 การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏบัิตงิานของสรรพากรพืน้ท่ีสาขา 

 จำนวน 165  คน 

แรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน  Beta   t.   Sig.T 

ความมั่นคงในงาน  (X10)  0.163   2.386   0.018 

ความสำเร็จของงาน  (X1)  0.135   1.984   0.048 

นโยบายและการบริหาร  (X6) 0.161   2.642   0.009 

ความก้าวหนา้  (X5)  0.139   2.350   0.020 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (X8) 0.154   2.148   0.033 

r = 0.552         r2 = 0.350          SEE. = 0.444          F = 22.317          Sig  of  F = 0.000 

 

จากตารางท่ี  4   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อหาตัวแปรแรงจูงใจท่ีส่งผลและสามารถทำนาย

ผลการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา  พบว่า  แรงจูงใจ  5  ด้านมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  (r = 

0.552)  และสามารถอธิบายการผันแปรของผลการปฏบัิตงิานได้ร้อยละ  30. 50  (r2 = 0.305)  ในบรรดาแรงจูงใจใน

การปฏบัิตงิาน  11  ตัวแปรม ี5  ตัวแปรท่ีส่งผลต่อการปฏบัิตงิานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิ

ระดับ  .05  คือ  ความมั่นคงในงาน  ความสำเร็จของงาน  นโยบายและการบริหาร  ความก้าวหน้า  และ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล(Beta = 0.163,  0.135,  0.161,  0.139  และ  0.154  ตามลำดับ)  ซึ่งสามารถเขียน

สมการในคะแนนมาตรฐาน  ดังนี ้ 

Y = 0.163(X10)  +  0.135(X1)  +  0.161(X6)  +  0.139(X5)  +  0.154(X8) 

 

 

(X9)    

ความมั่นคงในงาน          

(X10)   

เงินเดือน                               

(X11)   

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน    

(Y) 
           1.000 
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 1.  ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา  มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา

รายด้าน ได้แก่ งานบริหารงานท่ัวไป  งานรับชำระและคืนภาษี  และ  งานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  พบว่า  

ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาในแต่ละด้านอยู่ในระดับดีมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์ท่ีได้รับ

ในงานวิจัยคือได้รับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติงานของสรรพกรฯรวมถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจจนสามารถนำผลวจิัยท่ี

ได้สร้างสรรค์วิธีการพัฒนาในการสร้างแรงจูงใจท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสรรพกรฯนำมาใช้เสริมแรงให้

บุคลากรในสรรพกรฯเกิดแรงจูงในในการปฎิบัติงานเช่นเดียวกันกับระดับการปฏบัิตงิานในภาพรวม ซึ่งสรุปแต่ละด้าน  

1) งานบริหารงานท่ัวไป  ได้มีการนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบัิตงิานนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสู่

สรรพากร ดิจิทัล (Digital RD) ภายใตก้ารปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้เป็นดจิิทัล หรอื Digital Transformationได้

พัฒนานวัตกรรม “ผู้ช่วยอัจฉริยะ หัก ณ ท่ีจ่าย (RD : WHT Chatbot)” เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการตอบคำถาม

อัตโนมัติให้ ผู้เสียภาษีอากร หรือผู้มีหน้าท่ีหัก ณ ท่ีจ่ายด้วยข้อมูล  อิเล็กทรอนิกส์และประชาชนรวมท้ังเจ้าหน้าท่ี

กรมสรรพากร ให้ได้รับความสะดวกในการตดิต่อสอบถามข้อมูลเมื่อเกิดได้24 ชั่วโมงและการนำข้อมูล Big Data เพื่อ

นำมา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เสียภาษีอากร (Data Analytics) เพื่อ ยกระดับการให้บรกิารผู้เสียภาษีอากรและประชาชน  

ดังนัน้จากผลการปฏิบัตงิานท่ีมีประสิทธิภาพจึงทำให้ผลการวิจัยระดับปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา กรณีศกึษา 

จ.พิษณุโลกในงานบริหารงานท่ัวไปอยู่ในระดับ ดีมาก  2)งานรับชำระและคืนภาษี ได้มีการนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเช่นกัน  กล่าวคือส่วนใหญ่ในระบบงานรับชำระภาษีให้มีกรณียื่นแบบฯ ผ่านระบบ

อนิเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือยื่นแบบฯ ด้วย Application RD Smart Tax ระบบงานการคืน

ภาษีการนำระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษี (TCL: Transaction  Control  Log)  ซึ่งสามารถทำนำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและ  การนำไปใช้งานใหม่ ความต้องการในการ

ควบคุม  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในงานอื่นๆได้  ทำให้เกิดผลดีในด้านความถูกต้อง  สะดวก  

ปลอดภัย  และประหยัดเวลา  ยังส่งผลให้งานมปีระสิทธิภาพ  จึงทำให้ผลการวิจัยระดับการปฏบัิติงานของ    3)งาน

สำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง     ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บัติงานเช่นกัน  ปัจจุบันได้

นำระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษี  (TCL: Transaction  Control  Log)  มาใช้ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน

เชื่อมต่อกันท้ังระบบของสำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาและหน่วยงานระดับสูงขึน้ไป  ทำให้มขี้อมูลอย่างต่อเนื่อง  เช่น

เมื่อมีการผ่อนชำระภาษีอากรก็จะมีข้อมูลบันทึกไว้  สามารถเตือนให้ปฏิบัติได้ถูกตอ้ง  สำหรับการวางแผนเพื่อขยาย

ฐานภาษี  ได้มีการควบคุมโดยศูนย์สำรวจธุรกิจนอกระบบกรมสรรพากร  ทำให้มีการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงาน

ระดับสูงเช่น  เมื่อมีการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อนายทะเบียนกรมทะเบียนพาณิชย์  ก็นำข้อมูลการจดทะเบียนนิติ

บุคคลมาใช้ในการติดตามของงานสำรวจทำให้ควบคุมรายนิติบุคคลได้ท่ัวถึง  ยังส่งผลให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ผลการวจิัยระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา กรณีศึกษา จ.พิษณุโลก ใน

งานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้างอยู่ในระดับมาก 

 2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสรรพากรพื้นท่ีสาขากรณีศกึษา จ.พิษณุโลกมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงาน

อยู่ในระดับดีมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสรรพากรพื้นท่ีสาขา กรณีศึกษา จ.พิษณุโลกมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากเกือบทุกด้าน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  

ความรับผิดชอบ  นโยบายและการบริหาร  การปกครองบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สภาพการทำงาน  

และความมั่นคงในงาน  เช่นเดียวกันในภาพรวม  ส่วนแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้า  และด้านเงินเดือนมีระดับปาน

กลาง  

 3. แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบ

ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ว่า  “แรงจูงใจทุกด้านส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา”  นั้น  พบว่า
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แรงจูงใจท้ังหมดสามารถอธิบายการแปรผันของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาได้ร้อยละ  

30.50  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังหมด  11  ตัวแปร  มี  5  ตัวแปรเท่านั้นท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ สรรพากร

พื้นท่ีสาขา  ได้แก่  ความมั่นคงในงาน  ความสำเร็จของงาน  นโยบายและการบริหาร  ความก้าวหน้า  แล ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากผลการวจิัยพบว่า  แรงจูงใจด้านความมั่นคงในงาน  ความสำเร็จของงาน  นโยบาย  

และการบริหาร  ความก้าวหน้า  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เป็นตัวแปรท่ีมผีลต่อการปฏบัิตงิานของสรรพากร

พื้นท่ีสาขา  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้   

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลการดำเนินการศึกษา แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา 

กรณศีกึษา : ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยนำมาอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะกรมสรรพากรได้

มกีารปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานของรัฐ แห่งแรก ๆ ที่เป็นรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (e-Government)    และมกีารทำธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction) นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสู่สรรพากร  ดิจิทัล (Digital RD) ภายใต้การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้เป็นดิจิทัล หรือ Digital Transformation กรมสรรพากรได้เร่ิมนำเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านการ สื่อสารมาเป็นเคร่ืองมือในการอำนวยความสะดวก แก่ผู้เสียภาษีอากรและประชาชน ในการให้บริการ ตอบ

คำถามกับผู้เสียภาษีได้อย่างอัตโนมัติตลอดเวลา หรือ Chatbot ซึ่ง Chatbot คือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ชนดิหนึ่งท่ีถูก

พัฒนาขึ้นมาให้มบีทบาท ในการตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบ อัตโนมัตผิ่าน Messaging Application เสมอืน

การ โต้ตอบของมนุษย์จริง ๆ หรืออาจเรียกง่าย ๆ ว่า โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ โดยนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) ท่ีมีการเรียนรู้เชิงลึก เป็นลักษณะการใช้ Machine learning ให้มีการ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลท่ีเป็น

ข้อความในแบบเรียลไทม์ (Real-time)    กรมสรรพากร มีการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานบน  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบนเครือข่ายรัษฎากร (Intranet) และยังเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก ทั้งในฐานะผู้ส่งข้อมูล ให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ กรมสรรพากร จำนวน 42 หน่วยงาน หรือการรับข้อมูลจาก หน่วยงานอื่น 

จำนวน 38 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันทำให้ระบบฐานข้อมูล

เชื่อมโยงท่ัวประเทศและสามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวกรวดเร็ว  ลดขั้นตอนการทำงาน  

โปร่งใส  เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์  เสริมสร้างการบริหารการจัดเก็บและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(รายงานประจำปี   2561) ทันต่อเหตุการณ์  มีการแข่งขันการปฏิบัติงานเพราะสามารถเข้าถึงการปฏิบัติงานท่ีเท่า

เทียมกันทำให้มีความกระตอืรือร้นในการปฏิบัติงาน  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ทำให้การปฏิบัติงานโดยรวมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสรรพากรพื้นท่ีสาขากรณีศึกษา จ.พษิณุโลกมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่

ในระดับดีมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสรรพากรพื้นท่ีสาขา กรณีศึกษา จ.พิษณุโลกมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากเกือบทุกด้าน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  

ความรับผิดชอบ  นโยบายและการบริหาร  การปกครองบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สภาพการทำงาน  

และความมั่นคงในงาน  เช่นเดียวกันในภาพรวม  ส่วนแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้า  และด้านเงินเดือนมีระดับปาน

กลางเท่านั้น 

 แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบตาม

สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ว่า  “แรงจูงใจทุกด้านส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา”  นั้น  พบว่า
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แรงจูงใจท้ังหมดสามารถอธิบายการแปรผันของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาได้ร้อยละ

30.50  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังหมด  11  ตัวแปร  มี  5  ตัวแปรเท่านั้นท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ สรรพากร

พื้นท่ีสาขา  ได้แก่  ความมั่นคงในงาน  ความสำเร็จของงาน  นโยบายและการบริหาร  ความก้าวหน้า  และ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

  

ข้อเสนอแนะ 

   1.  การนำผลการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

 1.1  จากการวิจัยท่ีพบว่า  ระดับปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาอยู่ในระดับดีมาก  และเมื่อ

พิจารณารายด้าน  ได้แก่  งานบริหารงานท่ัวไป  งานรับชำระและคืนภาษี  และงานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  

อยู่ในระดับมากซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาจุดแข็ง

ดังกล่าวไว้  และพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ต่อไป  และนอกจากนี้การปฏิบัติงานควรยึดหยุ่นให้สอดคล้องต่อยุคและเหตุการณ์

ในช่วงนั้นๆ  ซึ่งหน่วยงานระดับสูงควรให้บุคลากร  ฝึกฝน  อบรม  และให้มีความเป็นอิสระในด้านความคิดเพื่อ

เสนอแนะให้มีการเปลีย่นแปลง  และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดขีึน้เสมอ  

 1.2  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ

พจิารณารายด้าน  พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากเกือบทุกด้าน  ได้แก่  ความรับผิดชอบความสำเร็จของ

งาน  ลักษณะของงาน  ความมั่นคงในงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการ  การปกครองบังคับบัญชา  นโยบายและ

การบริหาร  สภาพการทำงาน  และการได้รับการยอมรับนับถือ  ยกเว้นความก้าวหน้า  และเงินเดอืนอยู่ในระดับปาน

กลาง  หน่วยงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะความก้าวหน้านั้น  เป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

การปฏบัิตงิานจึงควรมกีารส่งเสริมให้สรรพากรพื้นท่ีสาขามคีวามก้าวหนา้ในตำแหน่งหน้าท่ีโดยเปิดโอกาสให้ไปศกึษา

ต่อเพื่อเตรียมพร้อมต่อการคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานในระดับท่ีสูงขึ้นหรือเพิ่มปริมาณงานให้เหมาะสมแล้วปรับ

ระดับสรรพากรพื้นท่ีสาขาให้สูงขึ้นเป็นระดับ  8  ในด้านเงินเดือนควรมีการประกันเงินค่าความเสี่ยงจากจำนวนเงิน

ต่างๆท่ีต้องรับผิดชอบเป็นต้น  

 1.3  จากผลการวิจัยท่ีพบว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงิานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา ได้แก่  ความ

มั่นคงในงาน  ความสำเร็จของงาน  นโยบายและการบริหาร  ความก้าวหนา้  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ตอ้งมี

การส่งเสริมและยกระดับแรงจูงใจให้มากยิ่งขึ้น  เช่นในด้านความมั่นคงซึ่งเป็นจุดแข็งในการรับราชการ  แต่ต้อง

กระตุ้นอยู่เสมอในตำแหน่งสรรพากรพื้นท่ีสาขาฯเพราะมีผลประโยชน์ในทางไม่ถูกต้องท่ีจะทำให้เกิดความเสียหาย  

จึงมั่นมีการตรวจสอบอยู่เสมอ  การฝึกอบรมท้ังทางด้านวิชาชีพจริยธรรมและคุณธรรมอยู่เสมอตลอดจนการ

สอดส่องดูแลจากผู้บังคับบัญชา  ด้านความสำเร็จของงาน  นโยบายและการบริหาร  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้นย่อมปฏิเสธไม่ได้ในยุคของข้อมูลข่าวสาร  แต่จะมีปัญหาที่ตามมา  เช่น  

โรคความเครียด  เพราะตอ้งปฏบัิตงิานให้ได้ตามระบบ  ต้องปฏบัิตกิับงานซ้ำซากอยู่เสมอทำให้เกิดการเบื่องาน  โรค

ทางสายตา  เพราะต้องปฏิบัติงานหน้าจอคอมพิวเตอร์  จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างระบบปฏิบัติการให้เกิดความ

เพลิดเพลินในการปฏิบัติงาน  เช่นเมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว  ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

สำหรับงานบางอย่างในสถานท่ีทำงานจึงมีความจำเป็นน้อยลง  อาจจะปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  หรือท่ีบ้านของ

เจ้าหน้าท่ี  โดยนำผลสำเร็จของงานเป็นตัวชี้วัดแทนการปฏิบัติงานท่ีสำนักงาน  ส่วนด้านความก้าวหน้า  ต้องเปิด

โอกาสให้มีการศึกษาเพิ่มเติม  อบรม  ดูงาน และมีความพร้อมต่อการเรียนรู้งานอยู่เสมอ  เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ทางด้านความคิด ให้ทันต่อการแข่งขัน 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการศกึษาคร้ังต่อไป  

 2.1  ควรนำผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปทำการศึกษาวิจัยต่อ  เช่นระดับแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าซึ่ง

อยู่ในระดับกลาง  และส่งผลต่อการปฏบัิตงิานของสรรพากรอำเภอนำไปเปรียบเทียบกับสายงานอื่นๆ  เป็นต้น  

 2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นภายในกรมสรรพากรท่ีมีสายงาน

เฉพาะ  เช่น  ตำแหน่งนิตกิร  หรอืตำแหน่งเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบภาษี  เพื่อใชใ้นการวางแผน บุคคลากร  

 2.3  มีการวิจัยในเชิงลึกศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีรับบริการจากกรมสรรพากร เพื่อนำมา

ปรับเปลี่ยนพัฒนาการปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดศรอีุทุมพร  

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  

THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY CULTURAL TOURISM ATTRACTION IN WAT SI 

UTHUMPHON COMMUNITY, MUEANG DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE  
 

สิทธิพร เขาอุ่น1*  จุรรัีตน์ เกิดแก้ว2 และ เรวด ีวงษ์วัฒนะ3 

 

บทคดัย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, ความพร้อม, การมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์ เป็นการวิจัยแบบผสานวธีิ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเท่ียวจำนวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 กลุ่ม จำนวน 15 คน ได้แก่ 1) ฝ่าย

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, 2) พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล แกนนำชุมชน และ 3) ภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียว วิสาหกิจชุมชน OTOP ร้านค้าชุมชน รวมถึง

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) ในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและชุมชน และการประชุมกลุ่มย่อย 

(Group Discussion) กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 8 คน 

ผลการวิจัยด้านเอกสารและการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของชุมชนวัดศรีอุทุมพร มีผลการศึกษาเบื้องต้น 

ดังนี้ 1) ชุมวัดศรีอุทุมพร เป็นกลุ่มไทครั่ง อพยพมาจากตำพลวงสองนาง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีเอกลักษณ์

อันโดดเด่นเร่ืองของผ้าทอมอื ซึ่งการทอผ้าเป็นภูมปัิญญาของบรรพบุรุษ ตั้งแต่อพยพมาจากเวียงจันทน์และหลวงพระ

บาง ประเทศลาว, 2) เอกลักษณ์ภูมิปัญญาทางภาษาชาติพันธ์ุไทคร่ัง ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอ้ม ส่งผลต่อสถานการณ์ภาษา ท่ีถูกลดบทบาทลงไปตามกาลเวลา, 3) การดำรงไวซ้ึ่งวิถีชวีติกลุ่มชาติพันธ์ุไท

คร่ัง ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการสืบทอดองค์ความรู้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

เท่านั้น, 3) การประยุกต์งานศิลปกรรมด้านพุทธศิลป์ ไวใ้นงานสถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนวัดศรี

อุทุมพร เป็นมรดกทางปัญญาของชุมชนท่ียังขาดการสืบทอดอย่างยั่งยืน และ 4) การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นฐาน มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนทุกภาคส่วน ในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียว ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว หรือศักยภาพชุมชนเป็นฐาน เพื่อตอบสนองปัญหาหรือ

ความตอ้งการของชุมชน ซึ่งอาจเป็นความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ หรอืความต้องการดา้นสังคม 
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ABSTRACT 

The purpose of this article, to study the situational of cultural tourist attractions, readiness, participation 

of network partners and guidelines for the development of cultural tourist attraction in the community of Wat Si 

Uthumphon, Mueang District, Nakhon Sawan Province. A Mixed Method Research, during Quantitative method 

were oftained questionnaires, given by 400 of tourists with purposive random and Qualitative method in-depth 

interviews with 3 groups of key informants 15 persons; 1) local administrative organization, village headman, 

village headman, 2) monks, school directors, the director of the district health promotion hospital, the community 

leaders, and 3) the tourism network partners, OTOP, community enterprises, community shops, including 

Participation observation within the activities of temples and communities. And focus group discussion with 

academic, hospitality and tourism expertise in Nakhon Sawan 8 person. Preliminary results are as follows:              

1) Wat Si Uthumporn community is a Tai Krang group evacuated from the two-way plunger, Thap Than District, 

Uthai Thani Province. Tai Krang has a unique feature of hand-woven fabrics which weaving is the wisdom of 

our ancestors since immigrants from Vientiane and Luang Prabang, Laos. 2) The unique language wisdom of Tai 

Khrang which is linked to social, cultural and environmental contexts affect the language situation which has 

been reduced to a role over time. 3) Maintaining the way of life of the Tai Khrang ethnic group that is related to 

the culture, traditions of Buddhism which has passed on to the elderly only. 3) The application of Buddhist art in 

architecture that is unique to the Wat Si Uthumphon community is the intellectual heritage of the community that 

still lacks sustainable inheritance. And, 4) the development of cultural tourist sites with a community-based 

focusing on the participation process of all community network partners in tourist attraction development which 

must rely on existing community elements or community potential as a base to meet the problems or needs of 

the community which may be an economic need or social needs. 

 

Keywords: Cultural Tourism / Community – Base Tourism / Wat Si Uthumphon.  

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดเป้าหมายด้านการ

ท่องเท่ียวประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน

การท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitive Index : TTCI) ไม่ต่ำกว่าอันดับท่ี 30 และ แผนพัฒนาการท่องเท่ียว

แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

ก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวสู่ชุมชน ( Inclusive Tourism) เพิ่มกลุ่มตลาดและค้นหาแหล่งท่องเท่ียว

ใหม่ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยนำเสนอประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ี

มีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์วิถีไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโดยเน้นรักษาทรัพยากร

แหล่งท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562) โดยในปี 2562 รัฐบาลได้มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำอย่าง

จริงจัง พร้อมกับกำหนดเป้าหมายชัดเจนให้ผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเท่ียวรอง โดยรัฐบาลได้จัด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปี 2561 ได้ดำเนินการในภาคเหนือ 14 จังหวัด ประกอบด้วย

กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ น่าน ลำปาง ลำพูนและ
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อุทัยธานี รวม 14 แห่ง และต่อเนื่องถึงปี 2562-2564 (คมชัดลึก, 2560) ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองรองสำคัญใน

กลุ่มภาคเหนือตอนล่างท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น บึงบอระเพ็ด 

อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ เขาแก้ว เขาหน่อ แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ เช่น เมืองโบราณคดีจันเสน วัดคีรีวงศ์ วัดศรี

อุดมพร และสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ท้ังไทย ลาว จีน เป็นต้น (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงาน

นครสวรรค์, 2561) 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมสิ่งท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรม ความเจริญรุ่งเรืองท่ีมี

การพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัยนักท่องเท่ียวจะได้รับทราบ

ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธาความนิยมของบุคคลสมัยอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงปัจจุบัน 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  วัดศรีอุทุมพร, วัดวังเดื่อ หรือ วัดหลวงพ่อจ้อย 

ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดท่ีชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอัน

มาก วัดวังเดื่อสร้างขึ้นตัง้แต่ พ.ศ. 2485 โดย พระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ เป็นผู้ริเร่ิมก่อสร้างและปกครองวัดมาตั้งแต่

แรก สำหรับความนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมวัดศรีอุทุมพรนั้น เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในความเป็นพระ

นักพัฒนาของพระครูจ้อย ท่ีท่านได้นำเงินบริจาคของชาวบ้าน มาทำการสร้างวัด สร้างโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สร้าง

ห้องสมุด ขุดสระน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนรอบวัด และสร้างอาชพีให้กับชาวบ้าน จนท่านได้รับสมญานามว่า 

“เทพเจ้าแห่งเมืองปากนำ้โพ”ทำให้มีผู้เคารพนับถือเป็นอันมาก เมื่อท่านละสังขารแลว้สรีระธาตุขันธ์องค์หลวงพ่อจ้อย

ไม่เน่าไม่เป่ือย ทางวัดได้เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยไว้ในมณฑป เพื่อให้ประชาชนท่ีมีความศรัทธามาสักการะ

กราบไหว้ วัดศรีอุทุมพรยังมี อุโบสถลอยฟ้าเสาร้อยต้น ศาลาทรงไทย มณฑป ศิลปะปูนป้ันด้วยงานปูนเปลือยผสม

เคร่ืองเบญจรงค์และกระเบื้อง มีความงดงามอ่อนช้อย สีสันสวยงาม นอกจากนี้ ชุมชนวัดศรีอุทุมพรเป็นชุมชนไทคร่ัง 

ท่ียังคงอัตลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ดั้งเดิมไว้ รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญอื่น เช่น โครงการ

พัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา, วัดเทพนิมิตทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา) เป็นวัดหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัด

นครสวรรค์ และ วนอุทยานเขาหลวง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติท่ีสวยงาม ที่สมควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

ให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวมากยิ่ง ๆ ขึน้  

 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วย

ชุมชนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ท่ีคณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ร่วม

ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ การสร้างงานบริการวิชาการ และการสืบสานอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเนน้การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

มุ่งเนน้การทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย กับชุมชนและสังคม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ภายใต้ความต้องการของชุมชน  และสังคม เป็นการพัฒนางานด้านการบริการทาง

วชิาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประโยชน์ โดยตรงต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น

เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี จนเกิดเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของ

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และ

2561 พบสภาพปัญหาเบื้องต้นท่ีจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้ 1) การศึกษาบริบทชุมวัดศรีอุทุมพร ที่เป็นกลุ่มไท

คร่ัง อพยพมาจากตำพลวงสองนาง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ท่ีรู้จักกันดีในเร่ืองของผ้าทอมือท่ีเป็นเอกลักษณ์

อันโดดเด่น ซึ่งการทอผ้าเป็นภูมปัิญญาของบรรพบุรุษ ตัง้แต่อพยพมาจากเวียงจันทน์และหลวงพระบาง ประเทศลาว, 

2) เอกลักษณ์ภูมิปัญญาทางภาษาชาติพันธ์ุไทครั่ง โดยเชื่อมโยงกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ

สถานการณ์ภาษาท่ีถูกลดบทบาทลงไปตามกาลเวลา, 3) การดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุไทคร่ัง ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการสืบทอดองค์ความรู้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น, 3) การ
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ประยุกต์งานศิลปกรรมด้านพุทธศิลป์ ไว้ในงานสถาปัตยกรรม ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนวัดศรีอุทุมพร เป็น

มรดกทางปัญญาของชุมชนท่ียังขาดการสืบทอดอย่างยั่งยืน และ 4) การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดย

ชุมชนเป็นฐาน มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนทุกภาคส่วน ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซึ่ง

จะตอ้งอาศัยองค์ประกอบของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว หรือศักยภาพชุมชนเป็นฐาน เพื่อตอบสนองปัญหาหรือความต้องการ

ของชุมชน ซึ่งอาจเป็นความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ หรอืความต้องการดา้นสังคม  

จากความเป็นมาและสภาพปัญหา ตลอดจนแนวนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวไปยังเมืองรองอื่นๆ ในเขต

ภาคเหนือตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองรองท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวท่ีสำคัญไม่

น้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ “การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” 

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำผลการศึกษาวิจัยมาบูรณากับวิถีชีวิตศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน ห รือการ

ท่องเท่ียวท้องถิ่น Community Based Tourism/Local Tourism ซึ่งจะเป็นการกระจายประโยชน์จากการท่องเท่ียวสู่

ชุมชนตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการท่ีจะทำการวิจัย “แนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์” โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการวจิัยไว้ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ 

2. เพื่อศึกษาความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์ 

3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์ 

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์ 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมสิ่งท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท 

พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วถิีการดำเนินชีวติ ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความ

เจรญิรุ่งเรืองท่ีมกีารพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนนิชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้ท่องเท่ียวจะได้

รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึง

คนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้ (กาญจนา สุคัณธสิริกุล และคณะ, 2556) และ เป็นรูปธรรมการท่อง เท่ียวประเภทหนึ่ง

ซึ่งเน้นความสำคัญกับแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเกี่ยวข้องกับ มรดกประเพณีท่ีสืบทอดต่อ ๆ กันมา และวัฒนธรรมท่ีดึงดูด

ความสนใจ โดยสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจนัก ท่องเท่ียวนั้นมีหลายอย่างประกอบด้วยวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์การแสดง แหล่ง

โบราณคดีศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล และการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรม

งานฝีมือ และการกระทำอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (จุฑามาศ คงสวัสดิ์, 2550 ) โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

(2548) ได้จำแนกองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว ้6 ประการ คือ 1) องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเท่ียวทาง
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วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น, 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม, 3) องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเท่ียว, 4) 

องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเท่ียว, 5) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และ 6) องค์ประกอบ

ด้านการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามนิยามความหมายและองค์ประกอบ

ดังกล่าว วัดศรีอุทุมพร มีหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาสิ่งดึงดูดจากการท่องเท่ียวท้ังท่ีมนุษย์สร้างขึน้และท่ีมีอยู่

เดิม โดยท่ีการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้องไม่รบกวนความสมดุลของสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและ

เศรษฐกิจของเมอืงและชุมชน ตลอดจนการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมให้เกิดความยั่งยนื (Rudan, 

E.,2010)  

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism)  

การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิประวัตศิาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวิถีชีวติของคนในท้องถิ่น

และชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มสี่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและได้รับประโยชน์

จากการท่องเท่ียว จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการ

ท่องเท่ียว รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ 

พ.ศ. 2561- 2565 โดยอาศัยแนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 ของ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวฉบับ

แรกของประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นหลัก ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการกระจายประโยชน์จากการ

ท่องเท่ียวไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง  แผนปฏิบัติการฯ 2561 – 2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) 

เสริมสร้างคุณภาพทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเท่ียว

โดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง บนฐานความพอเพียงและความรู้โดยเน้นองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรสำหรับการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน, 2) ส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบน

ฐานอัตลักษณ์เอกลักษณ์ และการมสี่วนร่วมของชุมชนสู่ ตน้แบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเท่ียว

โดยชุมชนในระดับต่างๆ, 3) พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ี มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของ

ความสุขของท้ังคนในชุมชนและนักท่องเท่ียว, 4) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ และการทำงาน  

เชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐท่ีมีเอกภาพ มั่นคง และยั่งยืน และ 5) พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและ

นักท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา, 2560) 

ดังนั้น การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สู่เส้นทางแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะกระจายประโยชน์จากการท่องเท่ียวไป

ยังชุมชนท่องเท่ียวเมืองรอง เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในวงกว้างขึ้นและนักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ี

แปลกใหม่และลกึซึง้ขึน้ 

 แนวคดิการมสี่วนรว่มของประชาชน (Public Participation) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น Cohen & Uphoff (1977,1980) ได้นิยามว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจ

เกี่ยวกับสิ่งท่ีจะทำและวิธีการท่ีจะทำร่วมกับองค์การ หรือกิจกรรมในความพยายามท่ีจะพัฒนาเพื่อประโยชน์ของ

แผนงาน ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษาและประเมนิผลแผนงานดังกล่าว พร้อมกับได้จำแนกการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไว้ใน Participation's place in rural development: seeking clarity through specificity ดังนี้ 1) การมสี่วนร่วม

ในในการตัดสินใจ ( Decision Making) การริเร่ิมตัดสินใจ การดำเนินการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายจากความ

ตอ้งการ และการตัดสนิใจปฏบัิตกิาร, 2) การมสี่วนร่วมในการดำเนนิกิจกรรม ( Implementation) หมายถึง การมีส่วน
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ร่วมในลักษณะของการเข้าร่วมโครงการ โดยให้การสนับสนุนด้านการบริหาร การประสานความร่วมมือ การลงมือ

ปฏิบัติด้านแรงงานและการเงิน รวมถึงการสนับสนุนในทรัพยากรอื่นๆ, 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 

เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะของการรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน ทั้งในแง่ของผลประโยชน์หรือความล้มเหลวก็

ตาม และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถงึ การมสี่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ และการ

แก้ไขปัญหาการดำเนินการร่วมกัน ดังนั้น การมีส่วนในการพัฒนาชุมชนวัดศรีอุทุมพรเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม จำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นต่อไปนี้ 1) ชุมชนมีการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบนฐาน

ตน้ทุนทรัพยากรชุมชนเพื่อพัฒนาค้นหาผลิตภัณฑ์, 2) ชุมชนเพิ่มคุณค่า มูลค่าของสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว

ของแหล่งท่องเท่ียว โดยชุมชนอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมสื่อความหมาย, 3) พัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเท่ียวได้

ดำเนินการตามมาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อการยอมรับของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพในระดับสากล และ 4) 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสำหรับแหล่งการท่องเท่ียวโดยชุมชน และ พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ดา้นการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน รองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

 แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

การตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องด้วยผู้บริโภคมีช่องทางในการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์หรือ E-bay เว็บไซท์ท่ีสร้างขึน้เพื่อเป็นตลาดกลางใน

การ ซือ้ ขาย ประมูล สินค้าต่างๆ จากทั่วโลก Schultz, (2001) กล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาดในทุกวันนี้จะมุ่งเนน้ให้

ความสำคัญกับ 4Ps ซึ่งผู้ประกอบการจะตอ้งคำนึงถึงการควบคุมการตลาด, ระบบเครือข่าย, การกำหนดทิศทางของ

การตลาดและส่วนผสมทางการตลาดใหม่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตลาด, พนักงาน และลูกค้า ศริิวรรณ เสรีรัตน์ 

และคณะ (2541) ได้อธิบายส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบท่ีสำคัญในการดำเนินงาน

การตลาด เป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการ

วางกลยุทธ์ทางการตลาด ทางด้าน อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ (2547) ได้กล่าวถึงส่วนผสมทางการตลาด คือ กลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการตลาด ซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกันในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด คือ การ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา 

(Price) การจัดจำหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาเพ่ิมเติม 

7Psประกอบด้วย ด้านกระบวนการ  (Process)  ด้านกระบวนการให้บริการ  (Process Service)  ด้านบุลากร 

(People) หรือ  พนักงาน(Employee) และ ด้านสิ่ งนำเสนอทางกายภาพ  (Physical Evidence/ Environment and 

Presentation) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมุ่งเนน้การสร้างสมดุลของ

ความสุขของท้ังคนในชุมชนและนักท่องเท่ียว จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของกลุ่มภาคีเครือข่ายชุมชน ในการศึกษารวบรวม

และพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการตลาด

การท่องเท่ียวโดยชุมชนในกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ ตลอดจนศกึษาและสรา้งภาพลักษณ์ทางการตลาดการท่องเท่ียว

โดยชุมชน 

สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดศรี

อุทุมพร อำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ สามารถบูรณาแนวคิดการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นของชุมชนวัด

ศรีอุทุมพรท่ีมีอัตลักษณ์ทางภาษา “ไทคร่ัง” ท่ียังคงได้รับการอนุรักษ์สืบสานในกลุ่มผู้เฒ่า ผู้แก่  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านการทอผ้าท่ีขาดผู้สืบทอด จึงเป็นหน้าท่ีของชุมชนท่ีจะต้องร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเพื่อนำไปสู่

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยส่งผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงาน

ภาครัฐ คือ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ การท่องเท่ียวจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภา

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดนครสวรรค์ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และภาคประชาชน ซึ่ง รวมถึงภาคี
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เครือข่ายชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) โดยนำแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ

บริบทชุมชน   

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ด้านเนื้อหา ทำการศึกษา การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

(Community - Based Tourism) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตลอดจนระเบียบกฎหมาย แนวนโยบายของ

รัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว  

2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งตามประเภทของ

การวิจัย คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองในการวิจัย กับกลุ่มประชากรท่ีมาท่องเท่ียววัดศรี

อุทุมพร ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random) 

จำนวน 400 คน และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิง

ลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structure interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informant) 3 กลุ่ม คือ 1) ฝ่าย

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 คน, 2) กลุ่ม พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ แกนนำชุมชน 5 รูป/คน และ 3) กลุ่มภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียว วิสาหกิจ

ชุมชน OTOP ร้านค้าชุมชน 5 คน รวมท้ังสิ้น 15 คน (2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและชุมชน เช่น เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เทศมหาชาติ 

และ (3) การประชุมกลุ่มย่อย (Group Discussion) กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวในจังหวัด

นครสวรรค์ จำนวน 8 คน 

3. ดา้นระยะเวลา ทำการศกึษาระหว่าง มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563 

4. ด้านพื้นที่ ชุมชนวัดศรีอุทุมพร วัดเทพนิมิตทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีดนิ

มูลนิธิชัยพัฒนา และวนอุทยานเขาหลวง ตำบลหนองกรด อำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

วิธีการศึกษา 

 สำหรับวธีิการศึกษานั้น เป็นการวิจัยแบบผสานวธีิ (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการดำเนินงานท่ี

แตกต่างกัน โดยมีการแบ่งวธีิการดำเนินงานเป็นขัน้ตอนตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย ท้ังสิ้น 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนวัดศรีอุทุมพร  เป็นการวิจัยด้านเอกสาร 

(Documentary Research) ทำการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งประวัติศาสตร์ทาง

วัฒนธรรมในชุมชนวัดศรีอุทุมพร การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสำรวจจากการสังเกตแบบเป็นทางการ การบันทึก

เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การทำแผนท่ีเดินดิน ปฏทิินบุญวัดศรีอุทุมพร และนำมาสรุปเป็นฐานข้อมูลดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในชุมชน ประกอบไปด้วย ประวัตขิองหลวงพ่อจ้อย ประวัตคิวามเป็นมาและเหตุการณ์ท่ีสำคัญ 

ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในชุมชน ข้อมูลท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สถานท่ีสำคัญของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีท่ีสำคัญในชุมชน โดยมีการนำข้อมูลมา

วเิคราะห์สรุปเป็นประเด็นเพื่อต้ังประเด็นในการสัมภาษณ์เชงิลึก และการสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพร้อมของชุมชนวัดศรีอุทุมพรต่อการพัฒนาเป็นท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ 

เปรียบเทียบความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 



 

                                                                

277 

 

(Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรท่ีมาท่องเท่ียววัดศรีอุทุมพร ระหว่างเดือนสิงหาคม – 

ตุลาคม 2562 จำนวน 3,400 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชต้ารางสำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970: 607-610 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551: 132-133) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน 400 คน  

 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการนำผล

การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 มาสร้างเป็นแนวทางการสัมภาษณ์เชงิลึก โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

(Key Informant) จำนวน 15 คนประกอบด้วย 1) เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร, 2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

กรด, 3) กำนันตำบลหนองกรด, 4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด, 5) ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร, 6) หัวหน้าวนอุทยานเขาหลวง นครสวรรค์, 7) หัวหน้าโครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา 

นครสวรรค์, 8) พัฒนาชุมชนตำบล, 9) ปราชญ์ชาวบ้าน และ 10) กลุ่มสินค้าชุมชน OTOP หรือ สินค้าการเกษตร ทำ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) และนำผลการสัมภาษณ์มารวบรวม ประมวล สรุปเป็นรายประเด็น 

และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบความเรียง 

ขั้นตอนที่ 4 การศกึษานำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยการนำผลการวเิคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 3 มาทำการวเิคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดเป็นแนว

ทางการพัฒนาชุมชนวัดศรีอุทุมพรเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เบื้องต้นและนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ

นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) วิพากษ์ วิจารณ์  ให้ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปจัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมอืง จังหวัด

นครสวรรค์ 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว สามารถนำมาบูรณาการ และประยุกต์แนวคิดจากทฤษฎีระบบการท่องเท่ียวกับ

ศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาจะมุ่งเน้นจิตวิทยาการบริการ จิตวิทยาและแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว 

และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว, ศาสตร์ทางด้านมานุษยวิทยา จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มา

เยือนวัฒนธรรมการท่องเท่ียว, ด้านสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ จะมุ่งเน้นโลกท่ีปราศจากพรมแดน  เสรีภาพในการ

เดินทางท่องเท่ียว พัฒนาการของการปกครองและกระจายอำนาจ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนา

ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม, สำหรับทางด้านประวัติศาสตร์ จะศึกษาวิวัฒนาการของการท่องเท่ียวในแต่ละยุคสมัยการ

เปรียบเทียบเหตุการณ์ความสำคัญของแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค ขณะท่ีด้านภูมิศาสตร์  

นิเวศวิทยาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นั้นจะให้ความสำคัญกับการกำหนดเส้นทางการท่องเท่ียว การออกแบบการนำ

เท่ียวและการให้บริการให้เข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมรดกทางการท่องเท่ียว และศาสตร์ด้าน

การเกษตร อุทยานแห่งชาติและนันทนาการนั้น มุ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการจัดนันทนาการในแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2555) 

ดังนัน้ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จึงสามารถนำมา

บูรณาการเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวจิัย การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร 

อำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

สำหรับผลการศึกษาเอกสารและการสังเกตแบบมสี่วนร่วมกับชุมชน สามารถสรุปประเด็นการศกึษาเบือ้งต้น

ได้ ดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นของชุมชนวัดศรีอุทุมพร เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ “ไทคร่ัง” หรือ “ลาวคร่ัง” ท่ีอพยพมาจาก 

ตำบลพลวงสองนาง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีประวัติการเข้ามาในภูมิภาคเหนือตอนล่างโดยแบ่งเป็น 2 สาย

หรือเส้นทาง คือ 1) สายชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีประวัติมาจาก

เวียงจันทน์ และ 2) สายชุมชนบ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน ีซึ่งชาติพันธ์ุ “ไทคร่ัง” ท้ัง

ตัวแปร

ต้น 

ตัวแปร

แนวคิดการจัดการท่องเท่ียวโดยชมุชน 

1. สิ่งดึงดูดใจ  

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว  

3. องค์กรชุมชนและเจ้าของภูมิปัญญา 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

5. สิ่งอำนวยความสะดวก 

6. การจัดการอย่างย่ังยืน 

7. สรา้งการเรียนรู้ 

8. พัฒนาคุณภาพชีวติ 

ที่มาของข้อมูล: ณัฏฐพัชร มณโีรจน์ (2560) 
การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ชุมชนวัดศรอีทุุมพร 
 

1. องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น 

2. องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษา

สิ่งแวดลอ้ม 

3. องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเท่ียว 

4. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเท่ียว 

5. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น 

6. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสำนึกแก่

ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 

1. ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 

2. ราคา 

3. สถานที/่การจัดจำหน่าย 

4. การส่งเสรมิการตลาด 

5. กระบวนการให้บรกิาร 

6. บุคลากร 

7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ที่มาของข้อมูล: ศิริวรรณ เสรรัีตน์ และคณะ (2541) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. การมีส่วนร่วมในในการตัดสินใจ 

2.การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  

3.การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ที่มาของข้อมูล: Cohen & Uphoff  (1977,1980) 
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สองสายเป็นท่ีรู้จักกันดีในเร่ืองของผ้าทอมือท่ีเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ซึ่งไม่ปรากฏในวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุไทอื่น 

ๆ ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง ผ้าทอ “ไทคร่ัง” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตั้งแต่อพยพมาจากเวียงจันทน์และหลวง

พระบาง ประเทศลาว มีความน่าสนใจในเร่ืองของความสวยงามประณีตและยังคงอนุรักษ์ลวดลายโบราณเอาไว้ โดยมี

ความโดดเด่นอยู่ท่ีผ้าซิ่นตีนจกสีแดงย้อมด้วยน้ำคร่ัง รวมท้ังกรรมวิธีท่ีหลากหลายอยู่ในขั้นตอนการผลิตผ้าผืนหนึ่ง 

ซึ่งมีท้ังผ้ามัดหมี่ผ้าตนีจก และการยอ้มจากธรรมชาติ คือตัวคร่ังท่ีให้สแีดง (อัญชลี สิงห์นอ้ย วงศ์วัฒนา, 2017) 

2. การสืบทอดภูมิปัญญาเอกลักษณ์ทางภาษา ชุมชนไทคร่ังวัดศรีอุทุมพร ประสบปัญหาสถานการณ์ทาง

ภาษา เนื่องด้วยการเรียนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดด้วยภาษาดั้งเดิมเป็นการถ่ายทอดความรู้

โดยผู้เฒ่า ผู้แก่ พระสงฆ์ ครูบา เป็นข้อจำกัดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่ีได้รับการศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรจาก

ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบ่ันทอนวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เลือนหายไป การวิจัยแนวทางการพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนาธรรมชุมชนวัดศรีอุทุมพร จึงเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการธำรงสืบ

ทอดภูมปัิญญาทางภาษาทอ้งถิ่น “ไทคร่ัง” สู่ความยั่งยืน 

3. วถิีชีวติชาวไทครั่ง ในชุมชนวัดศรีอุทุมพร ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์อื่นๆ ไว้อกีมาก 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา เทศกาลตักบาตร

เทโวโรหณะ เทศมหาชาติ แห่ธงช่วงสงกรานต์ รวมถึงอาหารการกิน ทักษะฝีมือการจักสาน ซึ่งมีการสืบทอดองค์

ความรู้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีขอ้จำกัด เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไป 

4. การประยุกต์งานศิลปกรรมด้านพุทธศลิป์ ไว้ในงานสถาปัตยกรรม อุโบสถลอยฟ้าเสาร้อยต้น ศาลาทรง

ไทย มณฑป ศิลปะปูนป้ัน งานปูนเปลือยผสมเคร่ืองเบญจรงค์และกระเบื้อง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนวัดศรี

อุทุมพร จึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดทักษะฝีมือเชิงช่างให้มีการสืบทอดเป็นมรดกทางปัญญาของ

ชุมชนให้เกิดความย่ังยนื 

5. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนทุกภาคส่วน ซึ่งจะต้อง

อาศัยองค์ประกอบของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว หรือศักยภาพชุมชนเป็นฐาน เพื่อตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของ

ชุมชน ซึ่งอาจเป็นความตอ้งการทางด้านเศรษฐกิจ หรือความต้องการด้านสังคม รวมถึงความตอ้งการแก้ปัญหาเร่ือง

ของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากชุมชนวัดศรีอุทุมพร ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีติดต่อกับ วัดเทพ

นมิติทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา), โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีดินมูลนธิิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด) 

หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และ วนอุทยานเขาหลวง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา

หลวง มเีนื้อท่ีประมาณ 59,375 ไร่ เป็นยอดเขาสูงท่ีสุด สูง 772 เมตรจากระดับน้ำทะเล บนยอดเขาเหมาะแก่การพัก

ค้างแรมเนื่องจากอากาศเย็นสบายและหนาวมากในฤดูหนาว มีจุดชมวิวท่ีสวยงาม มีบ่อขุดทองคำขนาดใหญ่ มี บ่อน้ำ

ซับท่ีชาวบ้านเรียกว่า สระแก้ว มีพระพุทธรูป 1 องค์ประดิษฐานบนยอดเขาหลวงสร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อจ้อย มียอด

เขาเขยีวท่ีสูงรองลงมา จึงเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสร้างรายได้แก่ชุมชนต่อไป  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การศกึษาประวัติความเป็นของชุมชนวัดศรีอุทุมพร เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ “ไทคร่ัง” หรือ “ลาวครั่ง” ที่อพยพมา

จากบ้านดอนหวาย ตำบลพลวงสองนาง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในพื้นท่ีจังหวัด

นครสวรรค์ประมาณ พ.ศ. 2480 โดยครอบครัวหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ (8 เมษายน 2456 – 16 เมษายน 2550) 

ท่ีเป็นผู้บุกเบิกดินแดนถิ่นนี้เป็นคร้ังแรก จากนั้นก็ไปชักชวนเพื่อนพวกพี่น้องในถิ่นเดิมให้มาบุกเบิกทำกิน ซึ่งก่อนท่ีจะ

อพยพมาตั้งถิ่นฐานในชุมชนวัดศรีอุทุมพรในปัจจุบันน้ัน ชาวไทครั่งบ้านดอนหวาย ตำบลพลวงสองนาง อำเภอทัพทัน 

จังหวัดอุทัยธานี อพยพมาจากมีประวัตกิารเข้ามาในภูมภิาคเหนอืตอนล่างโดยแบ่งเป็น 2 สายหรือเส้นทาง คือ 1) สาย
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ชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมปีระวัติมาจากเวียงจันทน์ และ 2) สายชุมชน

บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหมอ้ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน ีมาจากหลวงพระบาง ซึ่งชาติพันธ์ุ “ไทครั่ง” ทัง้สองสาย

เป็นท่ีรู้จักกันดีในเร่ืองของผ้าทอมือท่ีเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตั้งแต่อพยพมาจาก

เวียงจันทน์และหลวงพระบาง ประเทศลาว มีความน่าสนใจในเร่ืองของความสวยงามประณีตและยังคงอนุรักษ์

ลวดลายโบราณเอาไว้ โดยมีความโดดเด่นอยู่ท่ีผ้าซิ่นตีนจกสีแดงย้อมด้วยน้ำคร่ัง รวมท้ังกรรมวิธีท่ีหลากหลายอยู่ใน

ขั้นตอนการผลิตผ้าผืนหนึ่ง ซึ่งมีท้ังผ้ามัดหมี่ผ้าตีนจก และการย้อมจากธรรมชาติ คือตัวคร่ังท่ีให้สีแดง (อัญชลี สิงห์

นอ้ย วงศ์วัฒนา, 2017 และ เสาวนยี์ อารีจงเจรญิ และมธุรส เวียงสีมา,2556) 

สำหรับการสืบทอดภูมิปัญญาเอกลักษณ์ทางภาษา ชุมชนไทคร่ังวัดศรีอุทุมพร ประสบปัญหาสถานการณ์

ทางภาษา เนื่องด้วยการเรียนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดด้วยภาษาดั้งเดิมเป็นการถ่ายทอด

ความรู้โดยผู้เฒ่า ผู้แก่ พระสงฆ์ ครูบา เป็นข้อจำกัดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีหลักสูตร

จากส่วนกลาง เช่นเดียวกันกับการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธ์ุอาข่าท่ีเลือกนำอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุมาใช้ในบริบทต่างๆ  

เช่น พ่อค้าแม่ค้าชาวอาข่าอาจจะนินทาลูกค้าท่ีต่อรองมากไปกับเพื่อนข้างๆ ด้วยภาษาอาข่า หรือเมื่อจำราคาสินค้า

ไม่ได้ก็ถามราคาเพื่อนด้วยภาษาอาข่า ขณะซุบซิบกันอยู่ถ้านักท่องเท่ียวชาวไทยผ่านมาก็ทักทายด้วยภาษาคำเมือง 

“ฮับอันหยังดีเจ้า” เมื่อพูดเสนอขายสินค้าก็พูดภาษาไทยกลาง และยังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ (2562) 

ส่งผลให้อัตลักษ์ทางษาแปรเปลี่ยนไปตามพัฒนาการการท่องเท่ียว ดังนัน้ การอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางภาษาไทครั่ง ท่ีถูก

ถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัตทิางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณี เช่นเดียวกันกับการศกึษา

ของ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ (2561) ท่ีศึกษา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุในพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อ 

จังหวัดพะเยา ที่ใช้ภาษาบาลี กับภาษาไทลื้อ ในบทสวดประกอบพิธีกรรมแห่งชีวติ ซึ่งภาษาบาลีเป็นภาษาท่ีชาวไทลื้อ 

เชื่อว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธ์ิท่ีใช้ในวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถาและบทสวดมนต์ต่าง 

ๆ และเพ่ือให้พธีิกรรมแห่งชีวติมคีวามศักดิ์สิทธิ์ เป็นท่ีน่าเช่ือถือของผู้เข้าร่วมพิธี บทสวดในพิธีกรรมจึงนำเอาบทสวด

ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภาษาบาลีมาใชร่้วมกับภาษาไทลื้อ แต่ไม่ว่าบทสวดจะเป็นภาษาบาลหีรือภาษา

ไทลื้อ เวลาท่ีผู้ประกอบพิธีท่องเป็นทำนองสวด จะออกเสียงเป็นสำเนียงของชาวไทลื้อ อันเป็นการแสดงตัวตนและ

ประกาศความเป็นเจ้าของพื้นท่ีของกลุ่มชาติพันธ์ุโดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมเป็นสื่อในการถ่ายทอดอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของตน 

ด้านแนวทางการพัฒนาชุมชนวัดศรีอุทุมพรเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายชุมชนทุกภาคส่วน ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว หรือศักยภาพชุมชนเป็นฐาน 

เพื่อตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของชุมชน ซึ่งอาจเป็นความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ หรือความต้องการ

ด้านสังคม รวมถึงความต้องการแก้ปัญหาเร่ืองของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น สอดคล้องกับ

การศึกษาของ กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์ิ และ นรินทร์ สังข์รักษา (2561) กนกพร ฉิมพลี (2559) และ กาญจนา สุคัณธ

สิริกุล และคณะ (2556) ประกอบด้วย 1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ เอกชน และ

ท้องถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ท่ีมีประสบการณ์ หรือเชี่ยวชาญด้านการ

ท่องเท่ียวมาร่วมเป็นแรงสำคัญเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวของหมู่บ้าน ให้ความรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน โดย

ต้องยึดว่าทุกกระบวนการของการพัฒนาต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน, 2) การคำนึง                   

ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างและปลูกฝังความภาคภูมิใจ 

และความเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้าน ให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, 3) การพัฒนาศักยภาพและการวาง

รูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน แก้ไขจุดอ่อนของหมู่บ้าน การวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน การแก้ไข

จุดอ่อน และเสริมจุดแข็งของชุมชน และการกำหนด กฎ กตกิา เพื่อเป็นแนวทางปฏบัิตสิำหรับชุมชนและนักท่องเท่ียว 
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และ 4) การทดลองดำเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งควรจัดให้มีการทดลองการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวภายใน

หมู่บ้าน มีการประเมินผล การนำข้อเสนอแนะจากผลงานการศึกษาวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการจัดการ

ท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักมาก

ขึน้ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวนำร่องภายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเอกสารและการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายชุมชนวัดศรีอุทุมพร มีประเด็นท่ี

ควรนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนวัดศรีอุ

ทุมเพิ่มมากขึน้ ดังนี ้

1. ชุมชนวัดศรีอุทุมพร ควรจัดทำแผนท่ีท่องเท่ียวในวัดและชุมชน เช่น ป้ายบอกเส้นทางร้านค้าชุมชน, OTOP, 

ศูนย์เรยีนรู้ชุมชน, จุดถ่ายภาพ และแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียว

ชมสถานท่ีสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน  

2. ชุมชนวัดศรีอุทุมพร ควรจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์และจุดลงทะเบียนนักท่องเท่ียว เพื่อจัดเก็บสถิติ

นักท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนท่ีถูกต้อง รวมถึงจัดทำป้ายประกาศ, ปฏิทิน

บุญ หรือเทศกาลประเพณีท่ีสำคัญของวัดศรีอุทุมพร ให้นักท่องเท่ียววางแผนเดินทางมาท่องเท่ียวได้ตามความสมัคร

ใจ ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์นอ้ยให้มีความรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของวัดและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

3. ชุมชนวัดศรีอุทุมพร ควรพัฒนาทักษะการใชส้ื่ออินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน, OTOP, 

ร้านค้า, ร้านอาหาร ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook Fan page ม ีQR Code ติดไว้ยังสถานท่ีบริการข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว

ได้รับรู้ขอ้มูลมากยิ่งขึน้ 

4. จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียว

วัดศรีอุทุมพร ส่วนมากเป็นเพศหญิงและเดินทางมากับครอบครัว ซึ่งมีท้ังเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงมีความ

ตอ้งการและความจำเป็นในการใชห้้องสุขาที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นสัดส่วนเฉพาะ ซึ่งทางวัดมีบริการห้องสุขาแยก

ชาย หญิง แต่ยังขาดห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พกิาร จึงควรมหี้องสุขา และทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ตามมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 

 

เอกสารอา้งองิ 

กาญจนา สุคัณธสริิกุล และคณะ. (2556). การพัฒนาคณุภาพการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. 

สบืค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2562 จาก

http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/6225/2/Fulltext.pdf.  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2562). แผนปฏิบัตกิารของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปี 2562 

[ออนไลน์.] สบืค้นเมื่อ 24 มกราคม 2561 จาก

https://portal.tourismthailand.org/fileadmin/downloads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E

0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8

%87-%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97-



 

                                                                

282 

 

%E0%B8%9B%E0%B8%B52562%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A

A%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf   

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์. (2561). คู่มอืแนะนำการท่องเท่ียว เปิดมุมมองใหม่ จังหวัด

นครสวรรค์ [ออนไลน์.] สบืค้นเมื่อ 20 มกราคม 2561 จาก http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-

news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9

%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A

3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%

E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0

%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B

8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%

A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7

%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/ 

กนกพร ฉิมพลี. ( 2559). แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ ตำบลตะคุ อำเภอปัก

ธงชัย จังหวัดนครราชสมีา. วารสารชุมชนวจิัย, (10), 7 – 19. สบืค้นจาก https://www.tci-

thaijo.org/index.php/NRRU/article/view/93401  

คมชัดลกึ. (2560). ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภาคเหนือ รายได้เพิ่ม10%ต่อปี[ออนไลน์.] สบืค้นไดจ้าก 

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/307168 สบืค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562. 

 ฉลองศรี พมิลสมพงษ์. (2555). การท่องเท่ียว: มติแิห่งศาสตร์บูรณาการ. วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร, 7(1), 1 - 4. 

นภาพร อัศวะรังษีกุล. (2562).ปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง.  

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยรังสิตประจำ ปี 2562. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 จาก 

https://rsucon.rsu.ac.th/files/proceedings/nation2019/NA19-089.pdf. 

บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา. (2548). การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยนื.กรุงเทพฯ: เพรส แอนดดีไซน. 

เปรมวทิย ์ววิัฒนเศรษฐ์. (2561). อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุในพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลือ้จังหวัดพะเยา.

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 28(2), 173 -  189. 

เสาวนยี์ อารีจงเจรญิ และมธุรส เวียงสีมา. (2556). การศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณของชนชาตลิาวครั่ง บา้นโคก

หมอ้ จังหวัดอุทัยธานี. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นคร. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562 จาก 

https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1455/ITFD_56_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564). สบืค้นเมื่อ 10 กันยายน 2562 จาก 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2560). แผนพฒันาการท่องเท่ียว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -2564). 

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการโรงพมิพ์องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ .(2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟาล์มและไซเท็กซ์ . 

อัญชลี สงิห์นอ้ย วงศ์วัฒนา. (2017). หนา้ที่ในการสื่อสารและวากยสัมพันธ์ของประโยคแปรในภาษาไทย 

 กรณหีน่วยสร้างประโยคหัวเร่ืองเด่น. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(3), 15 – 34.  

http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
http://www.tourismnakhonsawan.org/th/view-news18/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU/article/view/93401
https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU/article/view/93401
https://www.komchadluek.net/news/edu-health/307168
https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1455/ITFD_56_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422


 

                                                                

283 

 

Cohen, J.M., &. Uphoff, N.T. (1977). Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design, 

Implementation and Evaluation: Cornell University. 

Cohen, J.M., & Uphoff, N.T., (1980). Participation's place in rural development: seeking clarity through 

specificity. World development, 8(3), 213-235. 

Mire, Amina. Skin-Bleaching: Poison, Beauty, Power, and the Politics of the Colour Line. Resources for Feminist 

Research, 28(3-4), 13+. Gale Academic Onefile, Accessed 19 Oct. 2019.  

Rudan, E. (2010). THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN SMALL HISTORICAL TOWNS. Tourism & 

Hospitality Management 2010, Conference Proceedings. pp. 577-58. สบืค้นเมื่อ 14 กันยายน 2562 จาก 

https://www.researchgate.net/publication/323812883_THE_DEVELOPMENT_OF_CULTURAL_TOURISM_I

N_SMALL_HISTORICAL_TOWNS. 

VOICE online. (2019). เศรษฐกิจ, ป ี61 ไทยกวาดรายได้ท่องเท่ียวตดิตดิเบอร์ 4 โลก. สบืค้นเมื่อ 19 กันยายน 2562, 

จาก https://voicetv.co.th/read/B3S3lm0of 

 

https://www.researchgate.net/publication/323812883_THE_DEVELOPMENT_OF_CULTURAL_TOURISM_IN_SMALL_HISTORICAL_TOWNS
https://www.researchgate.net/publication/323812883_THE_DEVELOPMENT_OF_CULTURAL_TOURISM_IN_SMALL_HISTORICAL_TOWNS
https://voicetv.co.th/read/B3S3lm0of


 

                                                                

284 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

FACTORS AFFECTING TO SELECTING FOR U-TAPAO RAYONG – PATTAYA  

INTERNATIONAL AIRPORT 
 

ฐิตวัฒน์ ขันทอง และ แสงแข บญุศริิ 

 

บทคดัย่อ 

การวจิัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้ริการสนามบินนานาชาติ

อู่ตะเภา ระยอง พัทยา โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากร คือ นักท่องเท่ียวชาว

ไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาใช้บริการท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา มีขนาดตัวอย่าง

ประชากร 400 คน 

 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส มีระดับ

การศกึษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และประกอบอาชพีข้าราชการหรือรัฐวสิาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่

ท่ี 30,001 - 40,000 บาท มีเชื้อชาติไทย ซึ่งจากพฤติกรรมการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการด้วยเหตุผลด้านทำเลท่ีตั้งท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางท่องเท่ียว โดย

ความถี่ในการใชบ้ริการอยู่ท่ี 1 - 2 ครัง้ต่อเดือน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือเดินทางท่องเท่ียว ซึ่ง

ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินน้อยกว่า 1 ชั่วโมง และมคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยแต่ละครั้งในการใช้บริการสนามบินอยู่

ท่ี 501 – 1,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือช่วง 12.01-18.00 น. และส่วนใหญ่เดินทางคร้ังละ 2-3 คน 

ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่คือเพื่อน และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลในการรับข่าวสารเกี่ยวกับสนามบินผ่านอนิเตอร์เน็ต  

เมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) พบว่า 1) ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ

เลอืกใชบ้ริการสนามบินในด้านสถานท่ีแตกต่างกัน 2) อาชพี รายได้ท่ีแตกต่างกัน มผีลต่อการเลอืกใชบ้ริการสนามบิน

ในดา้นสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน 3) อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพ ภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการสนามบินในด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน 4) ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนาแตกต่างกันมีผล

ต่อการใช้บริการสนามบินในดา้นคมนาคมแตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ  การให้บริการ  การเลอืกใช้บริการ  พฤตกิรรมการใชบ้ริการ ท่าอากาศยาน 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study factors that affected to the selecting for U-Tapao Rayong - 

Pattaya international airport. This research collected data by a questionnaire from Thai and international travelers 

of the airport, the sample size was 400. 

 The study found that the majority of travelers were male with age ranging from 31 – 40 years old and 

their status was married. The average level of education was Bachelor’s degree, most of them work as civil 

servant or government enterprise officer. Besides, their average income was between 30,001 – 40,000 THB 

while their domicile was Thai. Regarding the results of selecting behavior analysis, showed that the selecting 
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reason of most travelers was about convenient location to travel, frequency of service selection was 1 - 2 times 

a month. Furthermore, the objective of the trip of most travelers was to travel, the average time taking to the 

airport was less than an hour and the average expense was 501-1,000 THB. Most of travelers was at the 

airport at 12.01 – 6.00 p.m. with 2 - 3 friends and reached to the airport’s news from internet. 

The study of the factors that affected to the selecting for U - Tapao Rayong - Pattaya International 

Airport were analyzed by t-test, F-test: One-Way ANOVA analysis and found that 1) Education, occupation and 

income affected to the selecting for the airport in location factor. 2) Occupation and income affected to the 

selecting for the airport in facility factor 3) Age, education, occupation and domicile affected to the selecting for 

the airport in safety factor and 4) Education, occupation and domicile affected to the selecting for the airport in 

transportation factor. 

 

Keywords: Service quality / Service / Service selection / Service behavior / Airport 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีท่าอากาศยานจำนวนมาก ท้ังท่ีเป็นท่าอากาศยานทางทหารและท่าอากาศยานทางพาณิชย์ เพื่อ

ควบคุมและส่งเสริมให้เกิดการบริการของสายการบินและการบินท่ัวไปให้สอดคล้องกัน (สถาบันการบินพลเรือน, 2546, น.

11) ระบบท่าอากาศยานจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ และการควบคุมให้ระบบการขนส่งทางอากาศมีความสมบูรณ์

เพื่อท่ีจะให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างท่ัวถึง ท่าอากาศยานจึงนับว่าเป็นหน่วยงานการบริการสำหรับประชาชนท่ีมคีวามเจริญ 

มกีารพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการเดินทาง และ

ด้านการขนส่ง ซึ่งท่าอากาศยานได้แบ่งประเภทของบริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวก 

(facilities) บริการท่ีท่าอากาศยานจัดให้โดยผู้ใชไ้ม่ต้องเสียค่าใชจ้่าย (services) และบริการประเภทให้ความเพลิดเพลิน

กับผู้โดยสาร (amenities) ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้โดยสารท่ีมีต่อการให้บริการเป็นสิ่งจำเป็นต้องนำมาเพื่อปรับเป็น 

กลยุทธ์ด้านบริการของสนามบินให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะกระบวนการการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ              

(ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ, 2549, น.74-79)  

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็นหนึ่งในสนามบินท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาของกระทรวง

คมนาคม เพื่อเพิ่มบทบาทให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือตามมติของ

คณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2519 โดยได้ดำเนนิธุรกิจให้บริการประชาชนผู้โดยสารทางอากาศเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลสถิติ

การขนส่งทางอากาศอู่ตะเภา ระยองพัทยา ปี พ.ศ.2559 ระบุว่า กองทัพเรือมีนโยบายท่ีจะบริหารและพัฒนาท่าอากาศ

ยานอู่ตะเภา ระยองพัทยา ให้มีขีดความสามารถเป็นสนามบินพาณิชย์สากลท่ีสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

การบินให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในพื้นท่ีบริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนการพัฒนาของกระทรวงคมนาคม เพื่อเพิ่มบทบาทให้เป็นท่าอากาศยานเชงิพาณิชย์มาก

ยิ่งขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการ จำแนกเป็นผู้โดยสารขาเข้า-ออก ภายในประเทศ จำนวน 318,516 คน 

ส่วนผู้โดยสารขาเข้า-ออก ระหว่างประเทศ จำนวน 393,468 คน มีจำนวนเท่ียวบินท้ังหมด 7,888 เท่ียวบิน จึง

จำเป็นตอ้งพัฒนาศักยภาพและสร้างกลยุทธ์ทางการบริการให้ชนะใจผู้ใชบ้ริการ โดยเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานอู่

ตะเภา ระยองพัทยา ให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการคมนาคมขนส่งทางอากาศท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามการเจริญเติบโตของ

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง พัทยา, 2559) ซึ่งการจะพัฒนาคุณภาพในการ
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บริการของสนามบินได้น้ัน ควรต้องคำนึงถึงความคิดเห็น ความต้องการ และปัจจัยท่ีนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ดังท่ี จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) กล่าวว่า การศกึษาปัจจัยส่วนบุคคลและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เป็นการสะท้อน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานบริการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ข้อบกพร่องและข้อได้เปรียบขององค์กรเพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของการบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า อันนำมาซึ่งความพึงพอใจในการ

บริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ระยอง พัทยา เพื่อท่ีจะนำข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพ

และการให้บริการของสนามบิน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจ และเพื่อสนองความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการให้เกิดความพงึพอใจสูงสุด 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง 

พัทยา 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ผู้วิจัยได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด ได้แก่  1) แนวคิดและ

ทฤษฏีเกี่ยวกับการให้บริการ 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  3) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

นักท่องเที่ยว 4) แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 5) บริบทของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง 

พัทยา โดยได้ทำการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

กรอบแนวคิดการวิจัยและแบบสอบถาม และได้มาซึ่งตัวแปรดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรท่ีได้จากการทบทวนงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ลำดับ ผู้เขียน การให้บริการของสนามบิน 

ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

ด้านความ

ปลอดภยั 

ด้าน

คมนาคม 

1 จิตตรา วันชัย (2550) √ √ √ √ 

2 ดลกมล สาระคร (2550) √    

3 ณัฐกานต์ จุตะพุทธิ (2550) √ √   

4 ธิดารัตน์ ภวังค์คะรัตน์ (2551)  √   

5 รัศมี อร่ามมั่นคง (2551) √ √   

6 สุพิชญา วงศ์วาสนา (2552)  √ √ √ √ 

7 เกสร ทรัพย์สำอางค์ (2552)  √ √  √ 

8 ภรณ์พักต์ตรา ศักดา (2553) √ √   

9 สุภกัญญา ชวนิชย์ และคณะ (2554) √ √   

10 ปิยะนุช เลิศสิริ (2554)  √ √  

11 กรรนภัทร กันแก้ว (2555)  √ √  

12 ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555) √ √   

13 วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ไชย (2555)  √   

14 นริสรา เอมธานี (2557) √ √   

15 กนกกาญจน์ ปานเปรม (2558)  √   
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สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การเลือกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

แตกต่างกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดือนและ

ภูมิลำเนา 

 1.2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ประกอบด้วย ความถี่ในการ

ใช้บริการวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบิน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแต่ละครั้งในการใช้บริการ 

บุคคลท่ีมีส่วนในการตัดสินใจใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ จำนวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละคร้ังและแหล่งข้อมูลในการรับ

ข่าวสาร 

  1.3 การให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสถานท่ี 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และด้านคมนาคม 

 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีทำการศกึษาวจิัยคร้ังนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาติท่ีใช้บริการท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยาประจำปี พ.ศ.2559 มีจำนวนท้ังสิ้น 711,984 คน (ท่า

อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง พัทยา, 2559) จากการคำนวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 กลุ่มตวัอย่าง  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ดำเนินการวิจัยในปีการศึกษา 2561 โดยมีแผนท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ระหว่างเดือนช่วงเดอืนกรกฎาคม 2561 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ประยุกต์จากการศึกษาตัวแปรในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง) 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ (2548 : 22) 

- เพศ  - อาย ุ - สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา - อาชีพ - รายได ้

- ภูมิลำเนา  

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

- ความถี่ในการใชบ้รกิาร  

- วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  

- ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบนิ 

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแตล่ะคร้ังในการใชบ้รกิาร 

- บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจใช้บรกิาร 

- ช่วงเวลาที่ใชบ้รกิาร 

- จำนวนผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ัง 

- แหล่งข้อมูลในการรับข่าวสาร 

 

การใหบ้ริการสนามบินนานาชาติ 

อู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

- ด้านสถานที ่

- ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

- ด้านความปลอดภัย 

- ด้านคมนาคม 
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วิธีดำเนนิการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีทำการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท้ังขาเข้าและขาออกท่ีใช้บริการท่ีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยาในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนท้ังสิ้น 

711,984 คน (ท่าอากาศยานนานาชาตอิู่ตะเภา-ระยอง พัทยา, 2559) โดยใช้สูตร Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้โดยสาร จำนวน 400 ตัวอย่าง 

 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม

นี้สร้างขึน้ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน และภูมิลำเนา เป็นคำถามแบบเลอืกตอบ (Check list) จำนวน 6 ข้อ   

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยแต่ละคร้ังในการใช้บริการ บุคคลท่ีมีส่วนในการตัดสินใจใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ จำนวนผู้ร่วมเดินทางใน

แต่ละคร้ังแหล่ง ข้อมูลในการรับข่าวสาร ซึ่งเป็นคำถามแบบเลอืกตอบ (Check list) 8 ข้อ   

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ประกอบด้วย

ด้านสถานท่ี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และด้านคมนาคม เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 

(Rating Scale) จำนวน 35 ข้อ โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ (ธานนิทร์ ศลิป์จารุ, 2553: 58) คือ 1) มากที่สุด มีคะแนน

เท่ากับ 5 2) มาก มีคะแนนเท่ากับ 4 3) ปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3 4) น้อย มีคะแนนเท่ากับ 2 5) น้อยท่ีสุด มี

คะแนนเท่ากับ 1 

การแปลความหมายของการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยาใชเ้กณฑ์ ดังนี ้

  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถงึ  มกีารให้บริการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถงึ  มกีารให้บริการอยู่ในระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถงึ  มกีารให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถงึ  มกีารให้บริการอยู่ในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถงึ  มกีารให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง 

พัทยาซึ่งมลีักษณะคำถามเป็นแบบปลายเปิดจำนวน 1 ข้อ 

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมอืและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการวิจัย 

 1. ศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำรา สิ่งพมิพ์ต่าง ๆ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาภายใต้ขอบข่ายของการวจิัย 

 3. นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพจิารณาความถูกตอ้งและแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

 4. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการจำนวน 3 คน พิจารณาความ

สมบูรณ์ ถูกต้อง และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำ มาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรง

เชงิเนื้อหา (องอาจ นัยพัฒน์, 2548, น. 88) ซึ่งผลพบว่ามีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 

5. นำแบบสอบถามไปทำการทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความ 
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เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (-Coefficient) จะต้องได้คะแนนมากกว่า 0.7 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2550, น.96) ซึ่งผลพบว่ามคี่าความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.894 จึงนำไปใชเ้ก็บข้อมูลในการวิจัยจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 400 คน 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยกำหนดค่าความเชื่อม่ันท่ี 95% 

สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way 

ANOVA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการวจิัย พบว่า 1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจีำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 

2) อายุ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 31-40 ป ีจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 3) สถานภาพ ส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 4) ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 5) อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 6) รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 30,001-

40,000 บาท จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 7) ประเทศท่ีอาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศ

ไทย จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบนินานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

 ผลการวจิัย พบว่า 1) เหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกใช้บริการสนามบิน คือ ทำเลท่ีต้ังสอดคล้องกับความ

ตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  2) ความถี่ส่วนใหญ่ในการใช้บริการสนามบิน

อยู่ท่ีประมาณ 1-2 คร้ัง/ เดือน จำนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8  3) ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อ

การท่องเท่ียว  จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไป

สนามบินน้อยกว่า 1 ชั่วโมง จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 5) ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแต่ละคร้ังในการใช้

บริการสนามบินประมาณ 501 – 1,000 บาท จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8  6) ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการบ่อย

ท่ีสุด คือ 12.01-18.00 น.จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 7) ส่วนใหญ่มีจำนวนผู้ร่วมเดินทางคร้ังละ 2-3 คน 

จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8  8) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดนิทางท่องเท่ียวกับเพื่อน จำนวน 146 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.5 9) ส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของสนามบินด้วยอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์/Facebook) จำนวน 

221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบนินานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสนามบินนานาชาตอิู่ตะเภา 

ระยอง พัทยา 

ด้านสถานที่ �̅� S.D. แปลผล 

ทำเลที่ตัง้สนามบินฯ มีความเหมาะสม  4.06 0.78 มาก 

อาคารผู้โดยสารถูกออกแบบภายในเป็นอย่างดี  3.51 0.80 มาก 

พืน้ที่ภายนอกอาคารโดยสารถูกออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี  3.36 0.79 ปานกลาง 

อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ในการให้บรกิารเพียงพอ  3.50 0.64 มาก 

การให้บรกิารที่นั่งพักผ่อนสำหรับผูโ้ดยสารมีเพียงพอต่อความต้องการ  3.59 0.67 มาก 

พืน้ที่ในการให้บรกิารจุดรับ-ส่ง สำหรับการขนส่งสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการ  3.52 0.68 มาก 

การแสดงป้ายบอกทางต่างๆ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  3.53 0.65 มาก 

การจัดพืน้ที่สาหรับจอดรถผูใ้ชบ้รกิารสนามบินฯ มีให้บรกิารอย่างเพียงพอ  3.52 0.73 มาก 

รวม 3.58 0.71 มาก 

 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก �̅� S.D. แปลผล 

ความสะดวกสบายในการใช้บรกิารหอ้งพักรับรอง  3.58 0.74 มาก 

การให้บรกิารด้านห้องสุขามคีวามสะอาด  3.67 0.69 มาก 

การให้บรกิารด้านห้องสุขามเีพียงพอต่อความต้องการ  3.56 0.71 มาก 

จำนวนช่องทางการเช็คอนิของแต่ละสายการบินมีความสะดวกรวดเร็ว  3.47 0.64 มาก 

จุดให้บริการข้อมูลผู้โดยสาร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  3.55 0.61 มาก 

การให้บรกิารจอแสดงสถานะของแตล่ะเที่ยวบินมีความชัดเจน  3.55 0.61 มาก 

บรกิารลาเลียงกระเป๋าสมัภาระมีความสะดวก รวดเร็ว  3.56 0.64 มาก 

การให้บรกิารบันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร และทางเดนิเลื่อนมีเพียงพอ  3.55 0.66 มาก 

การจัดบริการรถเข็นกระเป๋าสมัภาระมีเพียงพอต่อการใชบ้รกิาร 3.56 0.65 มาก 

จุดให้บริการรับฝากกระเป๋าสัมภาระ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  3.57 0.70 มาก 

การจัดบริการด้านการเงิน เช่น จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือเคร่ืองรับจ่ายเงิน

อัตโนมัติ (ATM) มีให้บรกิารเพียงพอตามความต้องการ  

3.43 0.64 มาก 

การบรกิารด้านศุลกากรมคีวามสะดวกรวดเร็ว  3.45 0.66 มาก 

การให้บรกิารห้องสูบบุหร่ีมคีวามเหมาะสม  3.34 0.69 ปานกลาง 

ความสะดวกในการการใชบ้รกิารอนิเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)  3.24 0.76 ปานกลาง 

การให้บรกิารร้านค้าอาหารและเคร่ืองดื่มมคีวามหลากหลายและเหมาะสม  3.13 0.86 ปานกลาง 

ร้านค้าสินค้าปลอดภาษีใหเ้ลือกหลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการ  3.18 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.70 มาก 
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ด้านความปลอดภัย �̅� S.D. แปลผล 

บรเิวณพืน้ที่ด้านในอาคารผู้โดยสาร มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน

เทียบเท่าระดับสากล  

3.78 0.78 มาก 

บรเิวณพืน้ที่ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร มีการจัดระบบรักษาความปลอดภยัที่มีมาตรฐาน

เทียบเท่าระดับสากล  

3.85 0.81 มาก 

การใชร้ะบบหรือเคร่ืองมือในการตรวจจับอาวุธและสิง่ผิดกฎหมายมีมาตรฐานและ

ทันสมัย  

3.84 0.71 มาก 

เจ้าหน้าที่ดแูลความปลอดภัยผู้โดยสาร ณ จุดตรวจสอบสัมภาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3.88 0.74 มาก 

เจ้าหน้าที่ดแูลความปลอดภัยผู้โดยสาร ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  3.82 0.72 มาก 

รวม 3.84 0.75 มาก 

 

ด้านคมนาคม �̅� S.D. แปลผล 

การเดินทางเข้า-ออก สนามบินฯ โดยทางรถยนต์ส่วนบุคคลมคีวามสะดวกรวดเร็ว  3.71 0.80 มาก 

การเดินทางเข้า-ออก สนามบินฯ โดยทางรถบัสประจำทางมีความสะดวกรวดเร็ว  3.46 0.87 มาก 

การเดินทางเข้า-ออก สนามบินฯ โดยทางรถแท็กซี่มคีวามสะดวกรวดเร็ว  3.36 0.74 ปานกลาง 

การเดินทางเข้า-ออก สนามบินฯ โดยทางรถตู้โดยสารประจำทางมีความสะดวกรวดเร็ว  3.47 0.74 มาก 

การเดินทางระหวา่งอาคารภายในสนามบินฯ มคีวามสะดวก รวดเร็ว  3.63 0.72 มาก 

ป้ายบอกเส้นทางการเดินรถภายในสนามบินฯ มคีวามเข้าใจง่าย ชัดเจน  3.62 0.72 มาก 

รวม 3.54 0.76 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ระยอง พัทยา ด้านสถานท่ี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ทำเลท่ีตั้งสนามบินฯ มีความ

เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ตามด้วยการให้บริการท่ีนั่งพักผ่อนสำหรับผู้โดยสารมีเพียงพอต่อความต้องการ และการ

แสดงป้ายบอกทางต่างๆ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลำดับ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความคิดเห็น

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า การให้บริการด้านห้องสุขามีความ

สะอาด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความสะดวกสบายในการใช้บริการห้องพักรับรอง และจุดให้บริการรับฝาก

กระเป๋าสัมภาระ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตามลำดับ ด้านความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.84 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยผู้โดยสาร ณ จุดตรวจสอบสัมภาระได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ บริเวณพื้นท่ีด้านนอกอาคารผู้โดยสาร มีการจัดระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีมีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับสากล และการใชร้ะบบหรือเครื่องมอืในการตรวจจับอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายมี

มาตรฐานและทันสมัย ตามลำดับและด้านคมนาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อจำแนกเป็น

รายข้อ พบว่า การเดินทางเข้า-ออก สนามบินฯ โดยทางรถยนต์ส่วนบุคคลมีความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ การเดินทางระหว่างอาคารภายในสนามบินฯ มีความสะดวก รวดเร็ว และป้ายบอกเส้นทางการเดินรถ

ภายในสนามบินฯ มีความเข้าใจง่าย ชัดเจน ตามลำดับ  

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้โดยสารท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวเิคราะห์

ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ผลการวเิคราะห์แสดงตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศท่ีส่งผลต่อการใช้บริการสนามบิน โดยใช ้t-test 

การให้บริการของสนามบินนานาชาติ 

อู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

เพศ N t Sig. 

ด้านสถานที ่ ชาย 259 -.946 .345 

หญิง 141   

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ชาย 259 -.195 .846 

หญิง 141   

ด้านความปลอดภัย ชาย 259 -1.945 .052 

หญิง 141   

ด้านคมนาคม ชาย 259 -1.828 .068 

หญิง 141   

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 3 สามารถอธิบายได้ว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การเลอืกใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ระยองพัทยาไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลำเนาท่ี  

 ส่งผลต่อการใชบ้ริการสนามบิน โดยใช ้F-test 
 

องค์ประกอบด้านการให้บริการ 

ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

ค่านัยสำคัญทางสถติ ิ(Sig.) ของข้อมูล 

ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการใช้บริการสนามบิน 

อา
ย ุ

สถ
าน

ภา
พ

 

กา
รศ

ึกษ
า 

อา
ชีพ

 

รา
ยไ

ด ้

ภูม
ิลำ

เน
า 

ด้านสถานที ่ .072 .389 .043* .001* .000* .064 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก .544 .544 .446 .037* .000* .137 

ด้านความปลอดภัย .000* .000* .000* .000* .330 .000* 

ด้านคมนาคม .311 .088 .004* .001* .054 .003* 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการสนามบินนานาชาติ

อู่ตะเภา ระยอง พัทยา สามารถอธิบายได้ว่า  

1) อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การเลอืกใชบ้ริการสนามบินแตกต่างกันในด้านความปลอดภัย โดยนักท่องเท่ียว 

ท่ีมีอายุ 41-50 ปี และ 51 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่า นักท่องเท่ียว ท่ีมี

อายุ 20-30 ปี และนักท่องเท่ียว ท่ีมีอายุ 41-50 ปี และ 51 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

สนามบินฯ มากกว่า นักท่องเท่ียว ที่มอีายุ 31-40 ปี 
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 2) สถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การเลือกใช้บริการสนามบินแตกต่างกันในด้านความปลอดภัย โดย

นักท่องเท่ียว ที่มสีถานภาพสมรส มรีะดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 

มากกว่า นักท่องเท่ียว ที่มสีถานภาพโสด  

 3) ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การเลือกใช้บริการสนามบินแตกต่างกันในด้านสถานท่ี ด้านความ

ปลอดภัย และด้านคมนาคม โดยในด้านสถานท่ี นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับความ

คิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีในขณะท่ีด้านความ

ปลอดภัย นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่า

นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีด้านคมนาคม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

และสูงกว่าปริญญาตรี มรีะดับความคิดเห็นต่อการให้บรกิารของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมรีะดับการศกึษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี 

 4) อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การเลือกใช้บริการสนามบินแตกต่างกันครบทุกด้าน สำหรับด้านสถานท่ี

พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่า

นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชพีรับจ้างทั่วไปและอาชีพอื่นๆ มรีะดับความ

คิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตั วด้านสิ่งอำนวยความ

สะดวก พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ 

มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชพีขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  ด้านความปลอดภัย พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน, ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่า นักท่องเท่ียว ท่ีมี

อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและด้านคมนาคม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีระดับความ

คิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชพีขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 5) รายได้แตกต่างกันส่งผลให้การเลอืกใช้บริการสนามบินแตกต่างกันในด้านสถานที่และด้านส่ิงอำนวยความ

สะดวก สำหรับด้านสถานท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 50,001 บาทขึ้นไปมรีะดับความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการของสนามบินฯ มากกว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท, 30,001-40,000 บาท  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มี

ระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเทียบเท่า

กับ 10,000 บาท ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไปมีระดับความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท 

และ 30,001-40,000 บาท 

 6) ประเทศท่ีอาศัยแตกต่างกันส่งผลให้การเลือกใช้บริการสนามบินแตกต่างกันในด้านความปลอดภัยและ

ด้านคมนาคม สำหรับด้านความปลอดภัย พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีประเทศท่ีอาศัยในประเทศญี่ปุ่น จีนรวมถึงประเทศ

อื่นๆ ในเอเชียและยุโรป มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บรกิารของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีประเทศท่ีอาศัย

ในไทยด้านคมนาคม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีประเทศท่ีอาศัยยุโรป มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ 

มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีประเทศท่ีอาศัยในไทย 
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อภปิรายผลการวิจัย  

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการใช้

บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยาแตกต่างกัน โดยดา้นสถานท่ี นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี อาชีพรับจ้างท่ัวไป และรายได้ต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไปมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

สนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นด้านความปลอดภัย นักท่องเท่ียววัยกลางคนไปจนถึงสูงอายุ ท่ีมอีายุ 41-50 

ปี และ 51 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวซึ่ง

อาศัยในประเทศญี่ปุ่น จีนรวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชยีและยุโรป มรีะดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ 

มากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีระดับ

ความคิดเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน  

และด้านคมนาคม พบว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และประกอบธุรกิจ

ส่วนตัวมีระดับความคดิเห็นต่อการให้บริการของสนามบินฯ มากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน 

เป็นไปตามแนวคิดด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2538) ท่ีกล่าวว่า ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลำเนา เป็นลักษณะท่ี

สำคัญและสามารถนำมาช่วยให้การทำวิจัยได้มาซึ่งการกำหนดตลาดเป้าหมายของผู้ใชบ้ริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังผลการวิจัยท่ีพบว่า กลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการต่างกัน สอดคล้องกับผล

การศึกษาของศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555) พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

ส่งผลต่อการเลอืกใชบ้ริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย และการศกึษาของวรารัตน์ วรรณะ

พาหุณ (2547) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ น่าจะ

เป็นเพราะระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นพื้นฐานของคนระดับกลางท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบิน และอาชีพ ด้วยการ

เดินทางเพื่อการประชุม ศึกษาดูงานมักมีหน่วยงานดูแลเร่ืองค่าใช้จ่ายให้ จึงส่งผลให้มีการเลือกใช้บริการท่าอากาศ

ยานมากขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผู้บริหารสนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา สามารถนำผลท่ีได้จากการวจิัย

ไปจำแนกเป็นข้อมูลด้านสารสนเทศในการกำกับดูแลกิจการของสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบิน

พลเรือน โดยสามารถปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 

ตลอดจนนำไปใชใ้นการวางแผนงานเพื่อพัฒนาการใหบ้ริการท้ังในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อพัฒนาการให้บริการและ

ยกระดับความพึงพอใจในการใชบ้ริการให้แก่ผู้โดยสารในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้  

 1.1 ด้านสถานท่ี สนามบินสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์และการตกแต่งพื้นท่ีอาคารโดยสารท้ังภายนอก

และภายใน รวมถึงดูแลจัดการ เพื่อจัดระเบียบท่ีนั่งพักผ่อน กำหนดพื้นท่ีในการบริการจุดรับ - ส่ง และจัดสรรท่ีจอด

รถให้เพียงพอต่อความต้องการ จัดวางตำแหน่งป้ายบอกทางให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นท่ีภายนอก

อาคารท่ีผลการวจิัยแสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวยังอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.2 ด้านสิ่ งอำนวยความสะดวก  ปรับปรุงสิ่ งอำนวยความสะดวกห้องพักรับรองให้มีความ

สะดวกสบาย ดูแลความสะอาดห้องสุขา และประเมินปริมาณห้องสุขาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึง

พัฒนาการบริการของช่องให้บริการในแต่ละสายการบินและหน้าจอแสดงสถานะเท่ียวบิน จุดรับฝากกระเป๋า จุด
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บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา การบริการศุลกากร สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและรวดเร็วในการให้บริการ อีกท้ังปรับปรุง

ความรวดเร็วของระบบสายพานลำเลียงสัมภาระของผู้โดยสาร ความสะอาด และสมรรถนะของบันไดเลื่อน ลิฟต์

โดยสาร และทางเดินเลื่อนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังควรต้องดูแลจำนวนของรถเข็นกระเป๋าสัมภาระให้

เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะตัวแปรย่อยท่ียังคงอยู่ในระดับปานกลางเมื่อดูจากระดับความ

คิดเห็นของนักท่องเท่ียวในผลการวจิัย ได้แก่ ห้องสูบบุหร่ี ควรจัดการเร่ืองการควบคุมกลิ่นและสารพิษท่ีอาจรบกวน

ผู้โดยสารท่ัวไป บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีให้มีสินค้าและ

ตัวเลอืกให้เพยีงพอต่อความต้องการ 

 1.3 ด้านความปลอดภัย จัดระบบรักษาความปลอดภัยของบริเวณพื้นท่ีด้านในอาคารผู้โดยสาร พื้นท่ี

นอกอาคารผู้โดยสารให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับสากล และวางระบบหรือจัดเคร่ืองมือรองรับการตรวจจับอาวุธ

และสิ่งผิดกฎหมายให้มีมาตรฐานและทันสมัย รวมถึงดูแลจำนวนเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ณ จุด

ตรวจสอบสัมภาระ และจุดตรวจคนเข้าเมอืงให้มปีระสิทธิภาพ  

 1.4 ด้านการคมนาคม ดูแลความพร้อม จำนวนเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบพื้นท่ีใน

บริเวณทางเขา้ - ออกสนามบินสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทาง และรถตู ้ให้มีความสะดวกรวดเร็ว เขา้ใจง่าย 

ไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงพื้นท่ีสาธารณะ ทางเดินระหว่างอาคารภายในสนามบิน และป้ายบอก

เส้นทางสำหรับการเดินพาหนะภายในสนามบินให้มีความเข้าใจง่าย ชัดเจน นอกจากนี้ จากผลการวจิัยพบว่ามีตัวแปร

ด้านการจัดระเบียบพื้นท่ีในบริเวณทางเข้า - ออกสนามบินสำหรับแท็กซี่ท่ียังคงอยู่ในระดับปานกลางเมื่อดูจากระดับ

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในผลการวจิัย จึงควรตอ้งเร่งปรับปรุงในส่วนนี้ 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวจัิยครั้งต่อไป 

 ควรมีการสำรวจเชิงคุณภาพจากผู้บริหารสนามบินเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่ม

ความพงึพอใจให้แก่ผู้โดยสาร และอาจมกีารศกึษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามบิน เช่น ปัจจัย

ด้านการตลาด ปัจจัยดา้นการรับรู้ เป็นต้น 
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ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศสำหรับการตลาดการท่องเที่ยวสู่ SMART TOURISM 

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR TOURISM MARKETING TO SMART TOURISM 
 

ภริมย์พร แสงสุริยาโรจน์1*  ดไนยา ตัง้อุทัยสุข1 และ อรวรรณ เกิดจันทร์1 

 

บทคดัย่อ 

บทความวิชาการนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอ บทความเร่ือง “ระบบภูมิศาสตร์

สารสนเทศสำหรับการตลาดการท่องเท่ียวสู่ Smart Tourism” ในการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยี

หรือสร้างแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในทุกระดับ ในปี 2558 พบว่า 

นักท่องเท่ียวจีนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยจำนวนมาก การขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  จากปี 2557          

ทำให้โครงสร้างตลาดท่องเท่ียวของไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเวลาอันสั้น จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น Smart 

Tourism มีคำจำกัดความ แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารและการจัดการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์สำหรับการตลาด

เพื่อการท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มักคิดว่า Internet of Thing (IOT )หรือ อินเตอร์เน็ตเป็นทุก

สิ่งท่ีอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางและหากผู้ประกอบการใดยังไม่มีการนำเทคโนโลยี

เข้ามาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศ อาจทำ

ให้แหล่งท่องเท่ียวเหล่านัน้ ไม่เป็นท่ีสนใจและอาจทำให้จำนวนนักท่องเท่ียวลดลงได้ 

 

คำสำคัญ: ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ  การตลาดการท่องเท่ียว  Smart Tourism 

 

ABSTRACT 

 This academic article is a review of relevant literature to present an article on "Geographic Information 

Systems for Tourism Marketing to Smart Tourism" in the development of geographic information systems and 

technology or creating various applications. To meet the needs of tourists at all levels. In 2015, found that many 

Chinese tourists travel to Thailand. The rapid increase of growth from the year 2014 has caused the structure of 

the Thai tourism market to change dramatically in a short time. From literature reviews, Smart Tourism has 

definitions but depends on the administration and management of users of geographic information systems for 

marketing tourism. However most tourists think that the Internet of Thing (IOT) or the internet is everything that 

facilitates information searching for travel planning, and if any entrepreneur does not have the technology to 

develop or apply to create marketing strategies to marketing tourism with tourist attractions in the country.   

May make those tourist attractions not interested and may reduce the number of tourists. 

 

Keywords: Geographic Information System / Tourism marketing / Smart tourism 

 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบรหิารและการจัดการ  
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บทนำ 

 การท่องเท่ียวถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกประเทศท่ัวโลก  และมี

ความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน  เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดท่องเท่ียวท่ัวโลก ซึ่งประเทศใน

แถบเอเชียและอาเซียน ต่างก็กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศของ

ตน ซึ่งการท่องเท่ียวถือเป็นหนึ่งในภารกิจท่ีในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และทำให้การท่องเท่ียวเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาคการท่องเท่ียวมี

ศักยภาพด้วยนั้น จะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยผลักดันประเทศ ให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถ

พัฒนาการท่องเท่ียวให้เตบิโตมากยิ่งขึน้ 

 การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ เป็นยุคการท่องเท่ียวท่ีอาจเรียกได้ว่า Internet of Thing หรือ การใช้เทคโนโลยเีป็น

เครื่องมอืในการเดินทางท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง รา้นอาหาร หรือแมแ้ต่ท่ี

พักและจุดชมวิว ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการพัฒนา

เทคโนโลยีหรือสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในทุกระดับ และได้มีการนำ

แนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้แล้วในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น หรือท่ีเราอาจเรียก

ระบบการท่องเท่ียวเหล่านี้ได้ว่า Smart Tourism ซึ่งเป็นระบบท่ีช่วยให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกในการค้นหา

ข้อมูลการท่องเท่ียว สภาพอากาศ แหล่งท่ีพัก การเดินทาง และยังเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีจะช่วยพัฒนาโครงสร้าง

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้ก้าวหนา้อีกดว้ย 

 ในปี 2558 พบว่า นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 7,981,407 คน (กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา,2558) ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ทำให้โครงสร้างตลาดท่องเท่ียวของไทย

เปลี่ยนแปลงอย่างมากในเวลาอันสั้น ซึ่งปัจจัยท่ีทำให้นักท่องเท่ียวจีนขยายตัวนั้น อาจเกิดจากความต้องการของชาว

จีนท่ีเริ่มมีฐานะท่ีดีและต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงท่ีเหมาะเจาะต่อนโยบายการตลาดของประเทศไทย 

ท่ีเน้นการขยายกำลังรองรับเท่ียวบิน จากเมืองหลักของจีนมายังเมืองท่องเท่ียวหลักของไทย  และนโยบาย Smart 

Tourism Policy ของรัฐบาลจีนเน้นระบบสารสนเทศออนไลน์เคลื่อนท่ี โดยเฉพาะการส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ 

ทำให้การเดินทางของนักท่องเท่ียวมคีวามเป็นอิสระและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

นานาประเทศและการยกเวน้ค่าธรรมเนยีมวซี่า 

แนวคิดเกี่ยวกับ Smart Tourism 

 ตามสารานุกรมออนไลน์ของ Baidu ได้ให้ความหมาย Smart Tourism หมายถึง การใชร้ะบบเครือข่าย Cloud 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อื่น ๆ ด้วยเทอร์มินัลแบบพกพาผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตบนมือถือใน

การบรรลุข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว เศรษฐกิจการท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียวเป็นต้น ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถ

รับข้อมูลในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อจัดและปรับแผนการเดินทางของพวกเขาเพื่อให้ได้ตามความต้องการและการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลการท่องเท่ียวทุกประเภท แนวคิดนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจทั่วไป เกี่ยวกับ Smart Tourism และ

ได้ระบุว่า Smart Tourism ใช้ความคิดริเร่ิมในการรับรู้ข้อมูลทุกด้านและปล่อยให้ทันเวลาเพื่อความสะดวก คำจำกัด

ความดังกล่าว สามารถนำมาใชเ้พื่อให้มุมมองว่า ข้อมูลการท่องเท่ียวเป็นแหล่งข้อมูลท่ีจำเป็นสำหรับ Smart Tourism  

ซึ่งจากแนวคิดนี้ ไม่อาจบอกได้ว่า Smart Tourism มีความหมายว่าอย่างไร และเป็นการท่องเท่ียวแบบใด แต่สามารถ

อธิบายได้ว่า Smart Tourism คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและออกแบบรูปแบบการ
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ท่องเท่ียวให้ทันสมัยแต่สะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักท่องเท่ียว

สามารถเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

 แมว้่า Smart Tourism จะมลีักษณะเป็นนวัตกรรมทางด้านมนุษย์นวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงคุณภาพของบริการการท่องเท่ียวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น 

คอมพิวเตอร์เมฆระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี การสื่อสารความเร็วสูง การเกิดขึ้นของการท่องเท่ียวแบบสมาร์ทได้

เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคและประสบการณ์การท่องเที่ยวและกลายเป็นแนวโน้มท่ีนิยมในการรวมการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเข้ากับความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Ma & Liu, 2011) 

 Yao (2012) คิดว่า ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ากับบริการด้านการท่องเท่ียว การ

จัดการท่องเท่ียวและการตลาดการท่องเท่ียว ก็อาจจะเป็นไปได้ท่ีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและข้อมูลการท่องเที่ยว

จะได้รับการบูรณาการอย่างเป็นระบบ การพัฒนาดังกล่าวสามารถนำมาใชเ้พื่อให้บริการแก่ภาครัฐองค์กรธุรกิจและ

รัฐบาลต่างๆเพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของ "ข้อมูลการท่องเท่ียว" (Yao & Lu, 2013) ซึ่งคำจำกัดความ

ดังกล่าวเน้นถึงลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจนของ Smart Tourism และบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญสำหรับ

นักท่องเท่ียวท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านั้น 

 Zhang, Li และ Liu (2012) ให้เหตุผลว่าการท่องเท่ียวแบบสมาร์ทขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลยุค

ใหม่ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวแต่ละรายในการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูงและน่าพอใจเพื่อให้เกิด

การแบ่งปันกันอย่างแพร่หลาย การส่งเสริมการรวมทรัพยากรทางสังคม Shi (2013) เชื่อว่า Smart Tourism คือ การ

ท่องเท่ียวเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ซึ่งรวมการประมวลผลแบบคลาวด์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเข้ากับขั้วส่วน

บุคคล (เทคโนโลยี 3G, PDA ฯลฯ ) และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว ทำให้รู้ว่า นอกจากข้อมูลแหล่ง

ท่องเท่ียวแลว้ นักท่องเท่ียวยังสามารถรับรู้ขอ้มูลท่ีเกิดจากการแบ่งปันผ่านเครอืข่ายได้อีกดว้ย 

 ทฤษฎีการท่องเท่ียวทางธุรกิจแบบใหม่ท่ีแนะนำโดย Tang (2012) และสำนักการท่องเท่ียวของจังหวัด 

Zhejiang (2013) พวกเขาเชื่อว่า Smart Tourism เป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจการท่องเท่ียว, หันหน้าไปทางในอนาคต

เพื่อให้บริการประชาชน, องค์กรธุรกิจและส่วนราชการ (Yan, 2012) มุมมองนี้มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาการท่องเท่ียวใน

อนาคตและความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งแนวคิดนี้ ถือว่า 

Smart Tourism เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวขั้นสูงท่ีออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในหลายพื้นท่ี  ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียวธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตอุตสาหกรรม 

 Yao (2012) และ Fu & Zheng (2013) คิดว่า Smart Tourism เป็นศูนย์กลางของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยี

อัจฉริยะคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคลื่อนท่ีและเทอร์มนิัลอัจฉริยะเป็นรูปแบบหลักในการให้บริการอัจฉริยะธุรกิจอัจฉริยะ

การจัดการอัจฉริยะและกิจการท่ีชาญฉลาดของรัฐบาล จุดเร่ิมต้นพื้นฐานของการท่องเท่ียวแบบสมาร์ทคือการ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวท้ังด้านอาหารท่ีพักการเดินทางการช็อปป้ิงและความบันเทิง เป็นรูปแบบ

ใหม่ของการท่องเท่ียว (Yao, 2012) ซึ่งงานพื้นฐานคือการสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเท่ียวหน่วยงานการท่องเที่ยวจุดชม

วิวโรงแรมหน่วยงานรัฐบาลและผู้เดินทางท่องเท่ียวรายอื่น ๆ Fu & Zheng (2013) เชื่อว่าบนพื้นฐานของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เมฆกับโทรศัพท์สมาร์ทและอุปกรณ์ปลายทางอัจฉริยะการท่องเท่ียวแบบสมาร์ทสามารถรับรู้ถึงการ

รวบรวมการทำเหมืองข้อมูลการวิเคราะห์การส่งผ่านข้อมูลเรียลไทม์และการปฐมนิเทศข้อมูลการท่องเท่ียวโดย

อัตโนมัติ เป็นผลให้สามารถปรับปรุงความคิดริเร่ิมของนักท่องเท่ียว สติปัญญาและการติดต่อสื่อสารนี้สามารถทำได้

ในทุกขั้นตอนของการบริโภคนักท่องเท่ียวจากการรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจการเดินทางซื้อเลือกปลายทางและใน

การบริโภคท้ังหมด กระบวนการท่ีสถานท่ีท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบสมาร์ทช่วยให้นักท่องเท่ียวได้รับบริการท่ี

พิถีพิถันและประสบการณ์ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน (Fu & Zheng, 2013) แนวความคิดเหล่านี้มุ่งเน้นไปท่ีจุดเร่ิมต้นขั้น
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พื้นฐานและรอยเท้าของการท่องเท่ียวสมาร์ทให้ความสำคัญกับความต้องการของนักท่องเท่ียวและนำเสนอ

สาระสำคัญของการท่องเท่ียวแบบสมาร์ท อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีรูปแบบท่ีเป็นระบบและครอบคลุม อย่างเท่า

เทียมกันไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการขององค์กรหรือบทบาทและบริการของรัฐบาลในการท่องเท่ียวแบบสมาร์ท 

 Wang, Jin และ Zhou et al. (2012) จำแนกแนวคิด Smart Tourism ออกเป็น 3 ระดับคือ สำหรับนักท่องเท่ียว 

Smart Tourism คือ เพียงแค่ต้องการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียวและจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ทันท่วงที 

สำหรับผู้บริหาร เช่นรัฐบาลและองค์กรการท่องเท่ียว Smart Tourism คือการบรรลุระบบท่ีครบถ้วนและเพื่อเสนอ

ความถูกต้องความสะดวกและข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีแพร่หลายของแอพพลิเคชั่น การสร้างแพลตฟอร์มบริการการ

ท่องเท่ียวโดยนำเสนอบริการ ด้านอาหาร การขนส่ง ที่พัก การเดินทาง และการเลือกซื้อสินค้าการท่องเท่ียว รวมถึง 

การบริการด้านการท่องเท่ียวและการบริหารจัดการอย่างครบวงจร  

 โดยท่ัวไป คำจำกัดความของ Smart Tourism ท่ีนำมาใช้ในประเทศจีนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานท่ี

สำคัญในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว แต่ยังคงมีอยู่ไม่มากนักในแง่ของลักษณะท่ัวไป บางนิยามในปัจจุบันมีความ

เฉพาะเจาะจงมากเกินไป ทำให้เกิดการลดแนวคิดไปสู่สภาวะถดถอยและทำให้เสี่ยงต่อการกลายล้าสมัยในอนาคตอัน

เนื่องมาจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือนิยามเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับหลักการของการสร้างแนวความคิด ซึ่ง

แม้ว่านักวิจัยจะกำหนดคำศัพท์เอาไว้ แต่ยังไม่เคยมีฉันทามติเกี่ยวกับการตีความท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง (Li,Y.,Hu, 

C., Huang, C., & Duan, L. ,2017) พื้นฐานของการท่องเท่ียวแบบสมาร์ท คือ การท่องเท่ียวโดยเฉพาะนักท่องเท่ียว 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้เกิดจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านการ

ท่องเท่ียวถือเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเท่ียวแบบสมาร์ท ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีล่าสุดยังนำเสนอท้ังความ

ตอ้งการและพฤติกรรมทำให้การท่องเท่ียวแบบสมาร์ทเป็นจริงในปัจจุบัน ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกิดจากการท่องเท่ียว

แบบสมาร์ทเกิดขึ้นเนื่องจากความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของพวกเขา 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ หรือ Geographic information system (GIS) คืออะไร  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีมีตำแหน่งอ้างอิงบน

พื้นผิวโลก (Geo-spatial data) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง คือ การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบ GPS 

(Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล อันประกอบไปด้วย การ

รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศท่ีนำไปใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

ที่มา: http://avi.operationsystem.mnre.go.th/new/index.php/content/aviationknowledge/93--gis.html 



 
                                                                

301 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ 

(Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel Design) ในการสร้างประสิทธิภาพ

ของการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล การคำนวณและการวเิคราะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลท่ีสามารถอ้างอิง

ได้ในทางภูมิศาสตร์ หรือ หมายถึง การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลเพื่ออธิบาย

สภาพต่างๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ นั้นเอง 

(สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 2011 : ออนไลน์ ) 

เทคโนโลยขีองระบบภูมศิาสตร์สารสนเทศ  

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยปกตติ้องใช้เทคโนโลยีหรือศาสตร์อื่นๆ มาใช้ผสมผสาน เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้

คำตอบท่ีถูกต้องและมีความแม่นยำมากยิ่งขึน้ดังน้ี  

 1. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ได้แก่ อุปกรณ์และวิธีการหรือโปรแกรมในการนำเข้าข้อมูล ระบบการบันทึกหรือจัดเก็บสำรองข้อมูล ตลอดจนการ

แสดงผลหรือการส่งออกข้อมูล GIS ซึ่งผลกระทบของความก้าวหนา้ทางดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ จะทำให้เกิดผล

โดยตรงต่อการใช้และการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  

 2. การสำรวจและการทำแผนท่ี (Survey and Mapping) เป็นศาสตร์ในการทำแผนท่ีโดยการสำรวจภาคสนาม 

โดยอาศัยความรู้เชิงวิศวกรรมในการใช้เคร่ืองมือในการสำรวจ และการคำนวณโครงร่างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ การถ่าย

ค่าพิกัดหมุดหลักฐานอา้งอิงไปยังจุดสำรวจต่างๆ และวาดสัญลักษณ์ เส้น และคำอธบิายช่ือเฉพาะ 

 3. ระบบการจัดการฐานข้อมูล  (Database Management System) เป็นส่วนหนึ่ งของความรู้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์แต่เป็นการศึกษาถึงโครงสร้างและการจัดเก็บจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ ซึ่งทำให้การนำเข้า

ข้อมูลและควบคุมการกระทำกับข้อมูลเป็นระบบ ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลใน

ฐานข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ซึ่งทำให้การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และทำให้การบันทึกและจัดการกับ

ข้อมูล GIS สมบูรณ์มากขึ้น  

 4. การรับรู้จากระยะไกล เป็นศาสตร์ในการสำรวจข้อมูลพื้นท่ีผิวโลก ปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลก โดยใช้

อุปกรณใ์นการบันทึกภาพ ในการตรวจวัดการสะทอ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ของวัตถุเหล่านัน้ขึน้ไปกระทบอุปกรณ์ในการ

บันทึกภาพ โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรง ทำให้เราสามารถวิเคราะห์และแปลภาพท่ีได้ออกมาเป็นท่ีดินบน

พื้นผิวโลก หรือทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งเป็นขอ้มูลนำเข้าท่ีสำคัญในระบบ GIS 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 

การท่ีนักท่องเท่ียวต้องการท่ีจะท่องเท่ียวและทำกิจกรรมนันทนาการ ในสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำ

ให้นักท่องเท่ียวสามารถวางแผนเกี่ยวกับการค้นหาและการเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียว  รวมไปถึงต้องการข้อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการท่องเท่ียว ดังนั้น GIS จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีตอบสนองความต้องการนี้ได้ซึ่ง ทำ

หน้าท่ีเป็นฐานข้อมูลกลางท่ีจะให้ข้อมูลแก่ฝ่ายต่างๆท้ังนักท่องเท่ียว นักการตลาด ผู้วางแผนการท่องเท่ียว ต่างก็

สามารถอาศัยใช้ GIS ในการทำงานได้ ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ (Arragon 

and Wessels, 1994); (GOLLEDGE, 1995) 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ GIS กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ที่มา: Applied ecosystem research to leisure traffic management using the same GIS-Database  

(Arragon and Wessels, 1994) 

จากภาพท่ี 2 นักท่องเท่ียวรวมถึงผู้มสี่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำเป็นตอ้งใชข้้อมูลท่ีเหมาะสม

เพื่อใช้การเดินทางท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ข้อมูลเฉพาะของสถานท่ี หรือแหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงการ

ใช้ในการวางแผนการเดินทาง การทำกิจกรรมการท่องเท่ียวในโปรแกรมท่องเท่ียว ซึ่งข้อมูลการท่องเท่ียวนั้น จำเป็น

ในการใชข้้อมูลนำร่องในการเดินทาง การเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทาง การหาสถานท่ีสำคัญๆ รวมถึงการเรียงลำดับ

เส้นทางและตำแหน่งการเดินทาง ซึ่งระบบ GIS มคีวามสามารถดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงลำดับข้อมูล  

ที่มา: Applied ecosystem research to leisure traffic management using the same GIS-Database  

(Arragon and Wessels, 1994) 
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จากภาพท่ี 3 แสดงวิธีการในการแยกข้อมูลการเดินทางท่ีซับซ้อน แบ่งข้อมูลการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ชั้น 

เพื่อให้มีระบบมคีวามเชื่อถือได้ รวมถึงการสอดคล้องกันและสมบูรณ์ข้อมูลแต่ละกลุ่มจะตอบสนองต่อความต้องการ

ของนักท่องเท่ียวท่ีต่างกัน โดยระดับแรกเป็นระดับประเทศ จะใชใ้นการวางแผนในภาพกวา้งของการท่องเท่ียว เช่น จะ

เดินทางไปโดยทางรถยนต์หรือทางเคร่ืองบิน เป็นต้น ระดับสองเป็นระดับภูมิภาค จะใช้ในการวางแผนในการเดินทาง

ย่อยๆ เช่น การหาจุดพักรถ การหาสถานท่ีใกล้เคียง เป็นต้น ระดับสามเป็นระดับพื้นท่ีเฉพาะ จะใช้ในการวางแผน

ย่อยๆ 

ตัวอย่างโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการท่องเที่ยว 

 Android App "Amazing Thailand"  

 Amazing Thailand เป็น Android App. (official Android App.) ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกขนาน

นามไว้ว่า Thailand in Your Hand ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ สำหรับ Android App "Amazing Thailand" มีการใส่

ข้อมูลดา้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยไวอ้ย่างครบครัน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว การเดินทาง ท่ีพัก ท่ีรับประทาน ข้อมูล

การติดต่อแผนท่ี โทรศัพท์ และพิกัด GPS อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถค้นหา และเลือกดูข้อมูลได้ด้วยตัวเอง จุดเด่น

ของ “Amazing Thailand” โมบายล์ แอพพลิเคชั่น มีจำนวนข้อมูลด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่า 10,000 

ข้อมูล มีข้อมูลแนะนำการท่องเท่ียวท้ัง เดินทางอย่างไร, ไปท่ีไหน, พักท่ีไหน, ทานอาหารและช้อปป้ิงท่ีไหน ส่วนเมนู

กิจกรรมพิเศษ จะมีข้อมูลงานเทศกาลและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ัวประเทศไทยแบ่งเป็น รายเดือน สามารถ

ค้นหาได้ท้ังคำสำคัญและในรูปแบบ Location-Based Service ด้วยเทคโนโลยี GPS ท่ีมีอยู่ในสมาร์ทโฟนท่ีนักท่องเที่ยว

สามารถค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียงได้ และนักท่องเท่ียวสามารถแบ่งปันประสบการณ์การท่องเท่ียวบนมือถือ

ผ่าน Social Network ยอดนยิมท้ัง Face book และ Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างรูปแบบ Application 

ที่มา: http://www.droidsans.com/amazing-thailand-android-app-review 

 

 

http://www.droidsans.com/amazing-thailand-android-app-review
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แนวคิดเกี่ยวกับ GIS and Tourism Marketing 

 การใช้ GIS ในด้านการตลาดการท่องเท่ียวมีวิธีการและข้อค้นพบท่ีแตกต่างกันผ่านการทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการวเิคราะห์แนวคิดตลาดการท่องเท่ียว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาที่ ใช ้GIS 

เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดการท่องเท่ียว  

Bertazzon และคณะ (1997) นำเสนอการศึกษาท่ีพวกเขาระบุการใช้งาน GIS ในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคตของแอพพลิเคชั่น ในตลาดการท่องเท่ียว พวกเขาได้วเิคราะห์การใช้งาน GIS ท่ีเป็นไปได้ในด้านการตลาดการ

ท่องเท่ียว โดยคำนึงถึงตลาดและองค์กรต่างๆ พบว่า แอพพลิเคชัน GIS มุ่งเน้นไปท่ี "งานเชิงพื้นท่ีในการค้นหา

วเิคราะห์และทำแผนท่ีลักษณะตลาด" ในทางตรงกันข้ามการพิจารณาโปรแกรมองค์กรเหล่านั้น "เกี่ยวข้องกับภารกิจ

เชิงพื้นท่ีในการออกแบบค้นหาและการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว" (Bertazzon et al., 1997, หน้า 40) ซึ่งหมายถึง

การใช้ GIS สำหรับผลิตภัณฑ์และจุดหมายปลายทาง พัฒนาการ ในเอกสารฉบับนี้ผู้เขียนตระหนักถึงการวิเคราะห์ 

กรณีศึกษา - ‘Alberta Ski resorts hypertext document’ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพถนนภายในรี

สอร์ทและข้อมูลเส้นทางที่สั้นท่ีสุดและการท่องเท่ียวในภูมภิาค" (Bertazzon et al., 1997, หนา้ 56) . 

 Miller (2008) ได้นำเสนอการวิเคราะห์ผู้ค้าปลีกเชิงสมมุติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึง

ความสำคัญของเคร่ืองมือ GIS ในการวิเคราะห์ตลาดสำหรับร้านค้าปลีกท่ีขึ้นอยู่กับการท่องเท่ียว และเพื่อออกแบบ

กลยุทธ์ทางการตลาด ผู้เขียนได้สรุปว่าเคร่ืองมือ GIS ช่วยให้ผู้ค้าปลีกท่ีพึ่งพาการท่องเท่ียวสามารถปรับปรุงบริการ

ให้กับลูกค้าที่มีอยู่เดิมได้และทำให้ข้อเสนอเป็นท่ีน่าสนใจและมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ (Miller, 2008, p. 339) 

เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์มากสำหรับกลยุทธ์การตลาดการท่องเท่ียว 

 Supak et al. (2014, หน้า 835) นำเสนอการศึกษาท่ีพวกเขาได้พัฒนา "เคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจ

สำหรับการวางแผนและการตลาดการท่องเท่ียวท่ีปรับแต่งและใช้งานง่ายมีพนักงานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่ อลด

ค่าใช้จ่ายและช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บดีล" การศึกษานี้ยังสามารถเห็นได้จากมุมมองท้ังสองด้านของ

การตลาดการท่องเท่ียวเนื่องจากสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าในการวิเคราะห์ตลาดผ่านการกำหนดโปร

ไฟล์ของลูกค้า (market) และยังสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจ (organization) ซึ่งจะช่วย

นักการตลาดได ้การกำหนดพื้นท่ีตลาดของพวกเขา 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย (2556) ได้ศึกษาการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับความก้าวหน้า ของการ

ท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยวิเคราะห์หาความแตกต่างของการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information 

Technology Assimilation) มาให้บริการการท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tourism) และ ระดับความก้าวหน้าของการ

ท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tourism Progression) ของโรงแรมท่ีดำเนินการ ในประเทศไทยท้ังขนาดใหญ่กลางและ

ย่อม การปรับใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรหน่ึงๆ เกิดจากปัจจัย ภายในและภายนอกองค์กร ผลการศึกษา พบว่า 

ผู้บริหารของโรงแรมเห็นความสำคัญและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้การบริการการท่องเท่ียว

อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปัจจัยภายนอก พบว่า คู่แข่งขัน ในอุตสาหกรรมโรงแรม ทำให้โรงแรมมีการปรับปรุงการ

ให้บริการการท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น และ ปรับกลยุทธ์ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการท่ีมี

ระดับสูง ในขณะท่ีปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับ แรงกดดันจากการเข้าร่วม AEC ของไทยทำให้มีการปรับตัวในการให้บริการ

การท่องเท่ียวผ่านอินเตอร์เน็ต และสร้างแรงกดดันให้โรงแรมต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้อยู่ในระดับไม่สูงมากนัก  ในส่วนของระดับความก้าวหน้าของการให้บริการการท่องเท่ียว

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรม ท้ังสามขนาด พบว่า โรงแรมโดยรวมมีความก้าวหน้าในระดับการนำเสนอข้อมูลออนไลน์  
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โรงแรมส่วนใหญ่ มีการสื่อสารแบบผสมผสานและตดิต่อได้รวดเร็ว การท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรมโดยรวม

อยู่ในระดับ ท่ีไม่สูง โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีการใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ และอนิเตอร์เน็ตเพื่อให้มคีวามก้าวหนา้ในการให้บริการการท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ 

อาริสา ลูกกลม (2558) ได้ศกึษาพฤติกรรมการใชส้ื่อโซเซยีลมีเดียของนักท่องเท่ียวกลุ่ม ผจญภัยในจังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะของประชากรของนักท่องเท่ียว พฤติกรรม การใช้สื่อโซเซียลมีเดียของ

นักท่องเท่ียว และพฤติกรรมการยอมรับและการใช้ของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว  จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า 

นักท่องเท่ียวนิยมใช้เฟสบุ๊คมากที่สุด ระยะเวลาในการใช้งานตัง้แต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป เวลาในการใชง้านระหว่าง 18.00 - 

23.59 น. อุปกรณ์ท่ีใช้คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ โซเชียลมีเดีย คือ การค้นหากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย สาเหตุในการเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดีย คือ สะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมได้ทุกเวลา 

พฤติกรรมการยอมรับและการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มผจญภัยมีความคาดหวังในประสิทธิภาพ

และคาดหวังในการใชง้าน รวมท้ังเกิดแรงจูงใจและความชอบ 

 

สรุปผลและอภปิราย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น มีผู้ให้คำจำกัดความของ Smart Tourism ไว้หลากหลาย แต่ขึ้นอยู่กับการ

บริหารและการจัดการของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ท่ีนำเทคโนโลยีเข้ามามี

บทบาทในการสร้างรูปแบบการให้บริการหรือการสร้างแหล่งข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วและ

สามารถตัดสินใจในการจัดการและวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว หรือเมื่อนักท่องเท่ียวเกิดพบปัญหา

ในระหว่างการเดินทาง ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ทันที หากมีอนิเตอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่ง 

Smart Tourism ไม่ใช่เพียงแค่การให้บริการแหล่งข้อมูลออนไลน์เพียงแค่สถานท่ีท่องเท่ียวเท่านั้น แต่รวมไปถึง แหล่งท่ี

พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปป้ิง และแหล่งกิจกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกมากมาย และไม่ได้มีเพียงแค่

แหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่มีท้ังแอพพลิเคชั่น ท่ีสามารถติดตั้งลงบนโทรศัพท์มือถือ และสะดวกในการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในปัจจุบัน มีการนำ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเหล่านี้ มาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างแพร่หลาย เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตาม นักท่องเท่ียวก็สามารถวางแผนเดินการท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว

และสามารถจัดกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียวได้อีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกิดการตลาดยุคดิจิตอลอย่าง

สมบูรณ์แบบ และทำให้เกิด Smart Tourism อย่างในปัจจุบันนี้ ดังนั้น ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ถือเป็นสิ่งสำคัญกับ

การตลาดการท่องเท่ียวในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ออกเดินทางไปยังแหล่งงท่องเท่ียวนั้นๆ เพราะนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่ มักคิดว่า Internet of Thing (IOT)เป็นทุกสิ่งท่ีอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางและ

หากผู้ประกอบการใดยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดการ

ท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ อาจทำให้แหล่งท่องเท่ียวเหล่านัน้ ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวอีก

ต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบเทศกาลอาหารท้องถิ่น 

ผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยว 

THE IMPORTANCE OF AUTHENTICITY IN THE LOCAL FOOD FESTIVAL  

THROUGH THE PERSPECTIVE BY TOURISTS 
 

ชนิตา โตบุญมา 

 

บทคดัย่อ  

การท่องเที่ยวเชงิอาหารเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการท่องเท่ียว

เชิงอาหารไม่เพียงมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเรียนรู้

วัฒนธรรมของท้องถิ่นน้ันอีกด้วย แต่ท้ังนี้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมเบือ้งตน้ พบว่ามีข้อสงสัยจากนักท่องเท่ียวใน

ประเด็นความเดิมแท้ท่ีถดถอย หรือการขาดหายไปของความเดิมแท้ ยกตัวอย่างพบว่าในงานเทศกาลอาหารมักจะ

จำหน่ายอาหารท่ีไม่ได้มาจากร้านเก่าแก่หรือร้านค้าภายในจังหวัด แต่เป็นร้านค้าเวียนท่ีจะวนขายตามงานต่าง  ๆ ท่ัว

ประเทศ ซึ่งจะไม่ได้คงความเป็นเอกลักษณ์และรักษาความความเดิมแท้ของเทศกาลอาหารท้องถิ่นไว้  อย่างไรก็ตาม 

ความเดิมแท้นั้นสามารถแบ่งตามวรรณกรรมได้ถึงสามประเภท คือความเดิมแท้ภววิสัย ความเดิมแท้เชิงสร้าง

ความหมาย และความเดิมแท้เชิงอัตวิสัย ท่ีส่งผลกระทบต่อความเดิมแท้ในองค์ประกอบของเทศกาลอาหารท้องถิ่นท่ี

มคีวามสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม องค์ประกอบด้านกิจกรรม และองค์ประกอบด้าน

บรรยากาศ ในการถ่ายทอดความเดิมแท้จากการทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นได้มากท่ีสุด

ต่อการรับรู้ความเดิมแท้ของนักท่องเท่ียว การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญความเดิมแท้ใน

องค์ประกอบท่ีสำคัญทั้ง 3 ด้านของเทศกาลท้องถิ่นแท้ผ่านมุมมองของนักท่องเท่ียว โดยผลจะนำเสนอแนวทางในการ

ส่งเสริมความเดิมแท้ในเทศกาลอาหารท้องถิ่นในการดึงดูดนักท่องเท่ียวต่อไป การวจิัยน้ีเป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ โดย

ใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทย ผู้เข้าร่วมงาน และคนในท้องถิ่น รวม 15 คนท่ีเยี่ยมชม

เทศกาลอาหารท้องถิ่น 3 แห่ง ในจังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์และนำเสนอใน

รูปแบบของการบรรยายเชงิพรรณนา 

ผลการศกึษาความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบท่ีสำคัญของเทศกาลอาหารท้องถิ่นในมุมมองของ

นักท่องเท่ียวพบว่า ระดับความเดิมแท้ท้ังความเดิมแท้เชิงภววิสัย ความเดิมแท้เชิงสื่อความหมาย และความเดิมแท้

เชงิอัตวสิัยกระจายตัวอยู่ในท้ัง 3 องค์ประกอบท่ีสำคัญของเทศกาลอาหารท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเท่ียวให้ความสำคัญกับ

ความเดิมแท้ในองค์ประกอบของเทศกาลอาหารดังนี้ 1. องค์ประกอบด้านบรรยากาศ 2. องค์ประกอบด้านอาหารและ

เครื่องดื่ม และ 3.องค์ประกอบด้านกิจกรรม  

 

คำสำคัญ: การท่องเท่ียวเชงิอาหาร  ความเดิมแท้  เทศกาลอาหารท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

Food Tourism is one of the popular niche tourism. Food tourism is not just the purpose of traveling to 

eat local food only. But Food tourism is learning about Local culture. However, a preliminary observation found 

that there are doubts from tourists about the original recession. For example, Food festivals often sell food that is 

not from traditional restaurants but is a circular shop. Does not maintain the uniqueness and preserve the 

authenticity of the local food festival. This study aims to understand the composition of the local food festival and 

propose a guideline to develop local food festival potential to attract food tourists. In this study, the researchers 

used research methods of qualitative. The In-depth interview of fifteen interviewers and participant observation 

after that content analysis.  

 The findings show that local food festivals gave good experiences to tourists in the authentic 

atmosphere and also the tourists enjoy food and beverage there. The tourists have the opinion about to receive 

the experiences of traditional ways of life of locals. Tourists more attention important elements of the local food 

festival three elements which are: 1. Atmospheric elements 2. Food and beverage elements 3. Activity elements 

 

Keywords: Food tourism / Authenticity / Food festival 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศท่ัวโลก ซึ่ง

ปัจจุบันมูลค่าการท่องเท่ียวท่ัวโลกมีสัดส่วนถึงร้อยละ 10.4 ของ GDP ก่อให้เกิดการหลั่งไหลของเงินตราท่ีสะพัดเข้า

มาในประเทศ เกิดการจ้างงาน และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการของ World Tourism 

Organization หรือ UNWTO คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเท่ียวท่ัวโลกป ี2010-2030 จะเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 3.3 ต่อปี ซึ่ง

เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีการท่องเท่ียวเป็นรายได้หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากการรายงานของ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทยยังคงเติบโตได้ดี มีการขยายตัว

อย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อทิศทางในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นเป็นผลมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นให้ความร่วมมือกัน นอกจากนี้ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ

ธุรกิจการท่องเท่ียวในการเป็นตัวผลักดันและกระจายรายได้ลงไปยังระดับท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากนักท่องเท่ียวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดย

ประเทศไทยมกีารนำเสนอกิจกรรมประเภทต่างๆออกมาเพื่อกระตุ้นความสนใจและความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ทั้ง

การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย การท่องเท่ียวเชิงศาสนา การ

ท่องเท่ียวเชงิอาหาร เป็นตน้(คณะกรรมการการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) ซึ่งการท่องเท่ียวเชงิอาหารเป็น

การท่องเท่ียวความสนใจพิเศษท่ีน่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวได้

เปลี่ยนแปลงไป โดยการเดินทางท่องเท่ียวจะมีจุดประสงค์หลักคือ การรับประทานอาหารท้องถิ่น โดยนักท่องเท่ียวจะ

มองหาเมนูอาหารท้องถิ่น หรือร้านจำหน่ายอาหารถิ่นท่ีมีชื่อเสียง ก่อนการเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ

ด้วยซ้ำไป (แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560-2564) จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารถือเป็นกิจกรรม

หลักท่ีสำคัญท่ีส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวจะมีการใช้จ่ายส่วนใหญ่ถึง 1 ใน 3 

กับความสำคัญต่อประสบการณ์อาหารท้องถิ่นท่ีได้ไปเยอืน (กองวจิัยการตลาดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) 
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 การท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Food Tourism) ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมท่ีสามารถสัมผัสได้ (Long, 

2003) โดยการท่องเท่ียวเชงิอาหารเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม พื้นท่ี การบริการ การมเีอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

วธีิการปรุงท่ีเป็นเอกลักษณ์ วัตถุดิบที่มีเฉพาะถิ่น รวมถึงผู้คนในท้องถิ่น ทำให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวจะ

สัมผัสอาหารถิ่นท่ีแท้จริงจากแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ(Rand G.E. du & E. Heath, 2006) ท้ังนี้เทศกาลอาหารท้องถิ่น 

(Food Festival) เป็นปัจจัยในการโปรโมทอาหารท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนสำคัญท่ีช่วยส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงอาหารของประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จักไม่ใช่เพียงแค่ระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และไป

จนถึงระดับโลกอีกดว้ย ไม่เพยีงเท่านีก้ารท่องเท่ียวเชงิอาหาร ไม่ใช่มเีพียงอาหารเท่านั้นท่ีเป็นองค์ประกอบเดียวในการ

จัดเทศกาลอาหารให้เกิดขึ้นในภูมิภาคได้(Everett & Aitchison, 2007 : 112-120) แต่ยังมีความเดิมแท้(Authenticity) 

เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสำคัญมีผลเป็นอย่างมากต่อการสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว เนื่องจากความเดิมแท้

สามารถสร้างความรับรู้ท่ีแตกต่างให้แก่นักท่องเท่ียว(Organ & Koenig-Lewis, 2015 : 48,84-99) สร้างความรู้สึกถึง

ของจริงหรือความเป็นของแท้ให้แก่เทศกาลอาหารท้องถิ่น อีกท้ังยังสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับงาน

เทศกาลอาหารท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ยังสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ

นักท่องเท่ียวระหว่างอาหารถิ่นและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ส่งผลกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเท่ียว

ของนักท่องเท่ียวยังเทศกาลอาหารท้องถิ่นอีกด้วย(Wang, 1999 : 349-370; Lee & Arcodia,  2011 : 355-367) แต่

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจของผู้วิจัยและการสอบถามผู้ท่ีเคยไปร่วมงานเทศกาลอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย 

พบว่า เทศกาลอาหารท้องถิ่นมีความถดถอยหรือการขาดหายไปของความเดิมแท้  ในงานเทศกาลอาหารหลายๆท่ีท่ี

อาจจะจำหน่ายอาหารท่ีไม่ได้มีวัตถุดิบหรือวิธีการปรุงท่ีรักษาความเดิมแท้ไว้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งมอบ

ประสบการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับท้องถิ่นและอาจทำให้นักท่องเท่ียวไม่รู้สกึถึงความเดิมแท้ใน

บรรยากาศงานเทศกาลท้องถิ่นท่ีแท้จริง และอาหารท่ีถูกนำมาจำหน่ายไม่ได้มาจากร้านเก่าแก่หรือร้านค้าภายใน

จังหวัด แต่เป็นร้านค้าเวยีนท่ีจะวนขายตามงานต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งจะไม่ได้คงความเป็นเอกลักษณ์และรักษาความ

ความเดิมแท้ของเทศกาลอาหารท้องถิ่นไว้ทำให้นักท่องเท่ียวไม่รู้สึกถึงความเดิมแท้ในบรรยากาศงานเทศกาลท้องถิ่น

ท่ีแท้จริง นักท่องเท่ียวจึงรู้สึกว่าไม่จำเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางมาถึงงานเทศกาลอาหารในท้องถิ่นน้ีก็ได้ เนื่องจากสามารถ

หาซือ้ได้ตามท้องตลาดท่ัว ๆ ไป (Boripis,  2560 : 15-18)  

ดังนั้นผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านของเทศกาล

ท้องถิ่นผ่านมุมมองของนักท่องเท่ียว ได้แก่ องค์ประกอบด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม องค์ประกอบด้านกิจกรรม และ

องค์ประกอบด้านบรรยากาศ ซึ่งองค์ประกอบท่ีสำคัญท้ัง 3 ด้านน้ีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความเดิมแท้ได้มาก

ท่ีสุดต่อการรับรู้ความเดิมแท้ของนักท่องเท่ียว(Chang, Kivela, & Mak, 2011 : 307-316) โดยผลท่ีได้จะนำเสนอแนว

ทางการส่งเสริมความเดิมแท้ในเทศกาลอาหารท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวเชิงอาหารต่อไป อีกท้ังยังทำให้ เกิด

โอกาสการเดินทางท่องเท่ียวซ้ำและบอกต่อความประทับใจต่องานเทศกาลอาหารท้องถิ่นนั้นๆนำไปสู่จำนวน

นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านของเทศกาลอาหารผ่านมุมมองของ

นักท่องเท่ียว  

2. เพื่อนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเดิมแท้ในองค์ประกอบของเทศกาลอาหารในการดึงดูด

นักท่องเท่ียว 
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วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

วรรณกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชงิอาหาร  

จากการทบทวนวรรณกรรมการท่องเท่ียวเชงิอาหาร(Food Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเป็นความสนใจ

พิเศษ โดยมีอาหารเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบเฉพาะเจาะจง นักท่องเท่ียวจะเลือกเดินทางท่องเท่ียวจาก

แรงจูงใจของอาหาร และอาหารหรือเคร่ืองดื่มจะต้องมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รวมถึงนักท่องเท่ียวจะต้องมีส่วนร่วมใน

ประสบการณ์ท่ีน่าจดจำระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จะทำให้เห็นว่าอาหารเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสำคัญของการ

ท่องเท่ียว(Kivela & Crotts, 2006; Hall, 2011) โดยรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Food Tourism) จะทำให้

นักท่องเท่ียวเกิดประสบการณ์ท่ีได้รับจากอาหารผ่านวิธีการนำเสนอเร่ืองเล่าต่างๆของอาหาร เสน้ทางอาหาร การชิม

อาหาร รสชาติ เทศกาลอาหาร หรือให้นักท่องเท่ียวลงมือทำหรือดูการประกอบอาหาร ก็เป็นประสบการณ์ท่ี

นักท่องเท่ียวจะได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น (Long, 2004) เช่นเดียวกัน ราณี อิสิชัยกุล (2557) ได้ให้ความหมายของการ

ท่องเท่ียวเชิงอาหาร คือ การท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อไปทำกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร และได้รับ

ประสบการณ์การชิมอาหารท้องถิ่น รวมถึงได้ฟังการเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของต้นกำเนิดอาหารท้องถิ่น และการ

เรียนรู้กระบวนการประกอบอาหารแบบดั้งเดิม 

วรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของเทศกาลอาหารท้องถิ่น  

จากการทบทวนวรรณกรรม เทศกาลอาหารท้องถิ่น(Food Festival) หมายถึง รูปแบบกิจกรรมของการ

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเฉพาะในสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง(Frisby & Getz,1989) ซึ่งเทศกาลมีส่วนในการเผยแพร่

ความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรม การรักษาให้คงอยู่ และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคผ่าน

เทศกาลอาหารท้องถิ่น(Hall & Sharples, 2008) โดยเทศกาลอาหารท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1.

กิจกรรม(Activities/Programs) 2.สิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึง(Amenities/ Accessibility) 3.บรรยากาศของ

การจัดงาน(Atmosphere of the place) 4.อาหารและเคร่ืองดื่ม(Food & Beverage) 5.ของท่ีระลึก(Souvenir) 6.การ

บริการ(Service) 7.ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น(Stakeholders) (Timothy, Elizabeth & Kim , 2015 : 225-230; Tanford & 

Jung,  2017 : 349-370) นอกจากนี้ในองค์ประกอบท้ัง 7 ด้าน พบว่ามีพลังขับเคลื่อนหรือหัวใจสำคัญของการจัด

เทศกาลอาหารท้องถิ่นจะมีอีกสามปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ีหนึ่ง คือ ปัจจัยทางด้านอารมณ์และความรู้สึก(Emotional 

support factor of the festival) ปัจจัยท่ีสอง คือต้องทำให้ผู้มาเยี่ยมเยอืนรู้สึกถึงประสบการณ์ทางสังคม(Socialization) 

และปัจจัยท่ีสาม คือต้องทำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนรู้สึกหรือได้รับความเดิมแท้ (Authenticity) โดยท้ังนี้ผู้วิจัยจะศึกษา

ความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบของเทศกาลอาหารท่ีมีความสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1.) องค์ประกอบด้าน

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2.) องค์ประกอบบรรยากาศ และ 3.) องค์ประกอบด้านกิจกรรม ท่ีจัดขึ้นภายในงานเทศกาล

อาหารท้องถิ่น ซึ่งท้ัง 3 ด้านเป็นปัจจัยสำคัญในการถ่ายทอดความเดิมแท้จากการทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ทาง

วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของเทศกาลอาหารท้องถิ่นได้มากท่ีสุดต่อการรับรู้ความเดิมแท้ของนักท่องเท่ียว(Chang, Kivela, 

& Mak, 2011) 

วรรณกรรมเกี่ยวกับความเดมิแท้   

จากการทบทวนวรรณกรรมความเดิมแท้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มี 3 ประเภท 

ประกอบด้วย 1.ความเดิมแท้เชิงภววิสัย(Objective Authenticity) 2.ความเดิมแท้เชิงสื่อความหมาย(Constructive 

Authenticity) และ3.ความเดิมแท้เชงิอัตวสิัย(Existential Authenticity)  ซึ่งความเดิมแท้(Authenticity)ท่ีนำมาใช้ในบริบท

ของการท่องเท่ียวนัน้ หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกทางจิตใจที่มคีวามสัมพันธ์กับวัตถุ สถานที่ หรอืประสบการณ์ท่ี

นักท่องเท่ียวได้รับระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว(Timothy & Boyd, 2003 : 98-110) ท่ีมีลักษณะเป็นของแท้ ของจริง 
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ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นเอกลักษณะเฉพาะ (Gilmore & Pine, 2007) เช่น วิถีชีวิตผู้คน การแต่งกาย อาหาร 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และรวมถึงการร่วมทำกิจกรรมต่างๆในสถานท่ีจริง (Fridgen, 1990 : 12-18) ซึ่งประเภทความเดิม

แท้ (Authenticity) ในประสบการณ์การท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะความแตกต่างของความเดิมแท้ 

ดังนี้ (Wang, 1999 : 349-370) ประเภทท่ีหนึ่ง ความเดิมแท้เชิงภววิสัย (Objective Authenticity) เป็นความเดิมแท้ท่ี

สื่อถึงความเป็นตน้ฉบับ เก่าแก่ ดั้งเดิม ความเป็นของจริง โดยยังไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆ ประเภทท่ีสอง ความเดิมแท้

เชิงสื่อความหมาย (Constructive Authenticity) เป็นความเดิมแท้ท่ีมีผลจากการตีความหมายทางสังคม(Social 

Construction)การตีความของแท้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างท่ีทำให้เกิดความรู้สึกต่อวัตถุนั้นๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีมีอยู่ 

ความเชื่อ ความคาดหวัง จินตภาพ ดังนั้นวัตถุเดียวกันแต่อาจมีความเดิมแท้ท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวแต่ละบุคคลกับวัตถุท่ีมอง และประเภทท่ีสาม ความเดิมแท้เชิงอัตวสิัย (Existential 

Authenticity) เป็นความเดิมแท้จากการปฏิสัมพันธ์จากการทำกิจกรรม เป็นความเดิมแท้ท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์

ของนักท่องเท่ียวต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อความสัมพันธ์กับ

กิจกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งความเดิมแท้เชงิอัตวสิัยจากประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียว 

วรรณกรรมเกี่ยวกับความเดิมแท้ ในบริบทของอาหาร  

 การท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ในปัจจุบันได้นำเสนอถึง

ความเดิมแท้ท่ีตรงกับแนวคิดของ Wang (1999) ท่ีปรับใช้ความเดิมแท้ (Authenticity) ให้เข้ากับบริบทของการ

ท่องเท่ียว การให้ประสบการณ์การรับรู้ความเดิมแท้สามารถเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวได้ด้วยผลิตภัณฑ์ไม่

ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหรือประสบการณ์ในเทศกาล ความเดิมแท้ถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยท่ีกระตุ้นภายในงาน

เทศกาล เพราะเป็นสิ่งท่ีสามารถกระตุ้นทางด้านอารมณ์และความรู้สึกให้นักท่องเท่ียวเดินทางมายังงานได้และเป็น

ประโยชน์ท่ีภายในเทศกาลจะนำไปใช้ (Lee, I and Arcodia, 2011) การศึกษาของ (Heldke, 2003 : 21-25) และ Rozin, 

2006 : 304- 308) ท่ีได้อธิบายถึงความเดิมแท้ในบริบทของการท่องเท่ียวเชิงอาหารว่า ความเดิมแท้เป็นการสร้าง

ความแตกต่างเฉพาะตัว โดยความเดิมแท้ คือ การท่ีมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบท่ีต้องมีอยู่เฉพาะถิ่น (The staple 

ingredients) เป็นอาหารท่ีผลิตอยู่ในวัฒนธรรมเฉพาะเจาะจง (Native authenticity) อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของความเดิม

แท้ในอาหารจะอยู่ท่ีวัตถุดิบ (Ingredients) ทรัพยากรท้องถิ่น (Local sourced) และความมีเอกลักษณ์ (Unique)  

 

วิธีดำเนนิการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  (Semi-

Structured ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้จากแนวคดิ ทฤษฎีและปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นเคร่ืองมอืในการวิจัย โดย

จะสุ่มแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) ผู้วิจัยจะใชว้ธีิการสังเกตการณ์พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวท่ีเยี่ยมชมภายใน

งานท้ังนักท่องเท่ียวท่ีชมการแสดงท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการเลือกซื้ออาหารเฉพาะของท้องถิ่น และเลอืก

ซื้อของในร้านค้าท่ีประดับตกแต่งท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เมื่อสังเกตการณ์จนแน่ใจได้ว่า นักท่องเท่ียวมี

ประสบการณ์ในงานเทศกาลท้องถิ่นนั้น ๆ พอสมควร ผู้วิจัยก็จะเข้าไปขอทาบทามเพื่อสัมภาษณ์ ณ งานเทศกาล

อาหารท้องถิ่นท้ัง 3 แห่ง แห่งละ 5 คน แบ่งเป็นเพศชาย 7 คน และเพศหญิง 8 คน รวมท้ังหมด 15 คน เพื่อให้ได้

ข้อมูลท่ีละเอียดมากขึ้นและสามารถเข้าใจในประสบการณ์ความเดิมแท้ในองค์ประกอบท่ีสำคัญท้ัง 3 ด้านของ

เทศกาลอาหารท้องถิ่นในมุมมองของนักท่องเท่ียว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลอืกพื้นท่ีเก็บข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของเทศกาลอาหาร

ของท้องถิ่นในสามพื้นท่ี ได้แก่ งานเทศกาลผลไม้ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง งานเทศกาลทานเนื้อสัตว์ในพื้นท่ีภาค

กลาง และงานอาหารถิ่นในพื้นท่ีภาคเหนอืตอนล่าง ซึ่งในการศึกษาความเดิมแท้ผู้วิจัยจะไม่ระบุชื่อ (Anonymous) ของ
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เทศกาล และจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อระมัดระวังความละเอียดอ่อนในการวิพากษ์วิจารณ์ของการ

อภิปรายผลประเด็นเกี่ยวกับความเดิมแท้ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของงานเทศกาลนั้น  ๆ ก็เป็นได้ ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยคร้ังนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้าร่วมเยี่ยมชมในงานเทศกาลอาหารท้องถิ่นท้ัง 3 แห่ง 

งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนา มีการอัดเทประหว่างการสัมภาษณ์ จดบันทึกใจความสำคัญระหว่าง

สัมภาษณ์ และถอดเทปออกมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวจิัย  

 

สรุปผลการวิจัย  

 ในการศึกษาความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบเทศกาลอาหารท้องถิ่น จากกลุ่มตัวอย่าง

นักท่องเท่ียวชาวไทย ณ เทศกาลอาหารท้องถิ่นท้ัง 3 แห่ง แห่งละ 5 คน แบ่งเป็นเพศชาย 7 คน และเพศหญิง 8 คน 

รวมท้ังหมดจำนวน 15 คน พบว่านักท่องเท่ียวรู้สึกได้รับความเดิมแท้ท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ ความเดิมแท้เชิงภววิสัย 

ความเดิมแท้เชิงสื่อความหมาย และความเดิมแท้เชิงอัตวิสัยกระจายตัวอยู่ในองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านของเทศกาล

อาหารท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวให้ความสำคัญกับความเดิมแท้ในองค์ประกอบด้านบรรยากาศมากท่ีสุด 

รองลงมาคือความเดิมแท้ในองค์ประกอบด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และสุดท้ายคือความเดิมแท้ในองค์ประกอบด้าน

กิจกรรม โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่านักท่องเท่ียวได้ให้ความสำคัญกับความเดิมแท้ในองค์ประกอบด้านบรรยากาศมาก

ท่ีสุด เนื่องจากรู้สกึได้รับประสบการณ์ท่ีดีระหว่างการเยี่ยมเทศกาลอาหาร โดยภายในงานมีการจัดตกแต่งบรรยากาศ

ท่ีดึงดูดใจ ทั้งแสงสีเสียง และรวมถึงธีมของงานทำให้นักท่องเท่ียวสนใจเข้าร่วมงานเทศกาลอาหาร ยกตัวอย่างความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ “…บรรยากาศโดยรวมภายในงานเทศกาลอาหารนี้แสดงให้เห็นถึงความดั้งเดิมอยู่เป็น

อย่างมาก  ภายในงานสื่อให้เห็นถึงความมีเสน่ห์ท่ีน่าสนใจ มีการนำเสน่ห์ของท้องถิ่นเอาออกมาใช้กับงานได้เป็นอย่าง

ดีแบบนี้คนก็อยากมาเท่ียวงานกันเยอะขึน้…” และ “…บรรยากาศการตกแต่งภายในงานทำให้เข้าถึงความเป็นท้องถิ่น 

ท้ังการจัดตกแต่งงานและการตกแต่งร้านค้าต่างๆให้เข้ากับธีมของงาน เช่นบางท่ีในโซนของท่ีนั่งรับประทานอาหารก็

จะให้น่ังกินกับพื้นและมีขันโตกให้นั่งกิน มีดนตรีประกอบในการรับประทานอาหาร…” เป็นต้น โดยนักท่องเท่ียวท้ังเพศ

ชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านบรรยากาศมากท่ีสุด เนื่องจากบรรยากาศเปรียบได้กับ

หน้าตาของงานเทศกาล โดยภายในงานมีการจัดตกแต่งด้านบรรยากาศออกมาดีนักท่องเท่ียวก็จะเข้าไปเยี่ยมชม ทั้ง

บรรยากาศการจัดตกแต่งท่ีดูเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การแต่งกายของผู้คนในงาน ภาษาท้องถิ่น ธีมของงานท่ี

ชัดเจน เป็นต้น  

 รองลงมานักท่องเท่ียวให้ความสำคัญกับความเดิมแท้ในองค์ประกอบด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องจาก

นักท่องเท่ียวรู้สึกได้รับความเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารท้องถิ่นท่ียังคงมีจำหน่ายอยู่ภายในงานซึ่งอาหารท่ี

จำหน่ายมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและรสชาติอาหารแท้ๆด้ังเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีอยากให้คงรักษาเอาไว้

อยู่ ยกตัวอย่างความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ “...แต่ละเทศกาลอาหารควรจะแสดงวิธีการทำอาหาร การสาธิต

วธีิการทำอาหารไว้ให้นักท่องเท่ียวได้ดูดว้ยแบบนี้ ไม่ใช่มแีต่อาหารท่ีปรุงสำเร็จวางขายไว้อยู่แล้ว มันจะทำให้เกิดความ

ไม่น่าสนใจเลยแบบไม่มีเร่ืองราว เหมอืนท่ัวๆไป...” และ “…ร้านอาหารท่ีมาขายในงานต้องเป็นร้านท่ีอยู่ในท้องถิ่นหรือ

จังหวัดเท่านัน้ เพราะให้ร้านท่ีอ่ืนมาขายก็จะขายก็จะไม่ได้รสชาตคิวามอร่อยแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นท่ีนี่ ถ้าให้คนท่ีอื่น

มาขายมันก็จะไม่ใช่ของดีจังหวัดเราแล้วแหละ…” เป็นต้น โดยนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิงให้ความสำคัญกับ

องค์ประกอบด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องจากอาหารเปรียบได้กับหัวใจหลักของงาน โดยถ้าภายในงานมีการ

จำหน่ายอาหารท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีขั้นตอนการสาธิตการทำอาหาร มีวัตถุดิบท้องถิ่ นมาใช้ในการประกอบ
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อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ในการใส่อาหารมีความดั้งเดิม มีร้านค้าเก่าแก่ดั้งเดิมมาขายในงาน จะทำให้งานน่าสนใจมาก

ยิ่งขึน้ 

 และสุดท้ายการให้ความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบด้านกิจกรรมผ่านมุมมองนักท่องเท่ียวท่ีเข้า

ร่วมเยี่ยมชมงาน พบว่า การแสดงท่ีจัดขึ้นบนเวทีล้วนสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและภูมิภาค อกีท้ังภายใน

งานยังมีการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดงศิลปหัตถกรรมท่ีได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและประวัติความเป็นมาของ

อาหารอีกด้วย ยกตัวอย่างความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ “...จากการเดินชมงานรู้สึกถึงความเป็นวิถีชีวิตของ

ท้องถิ่นนี้จริง ๆ มางานทุกปีพาลูกและครอบครัวมาเท่ียวชมงาน ท้ังมาเลือกซื้ออาหารท้องถิ่น พาลูก  ๆ มาเล่นของ

เล่นเด็ก ขึน้ชิงช้าสวรรค์ งานเทศกาลอาหารท้องถิ่นต้องเป็นแบบนี้ต้องมีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้คนท่ีมาร่วมงานได้

เลือกทำ...” และ “...กิจกรรมในงานก็ทำให้ได้เพลิดเพลิน ได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการมาเท่ียวชมงาน จริงๆแล้ว

งานเทศกาลแบบนี้ต้องจัดให้ดูย้อนยุคไปเลย สมัยนี้คนชอบแบบไทยๆ เหมอืนเทรนด์มันกลับมาอกีคร้ัง เดีย๋วนี้เค้าก็ใส่

ชุดไทยเท่ียวงานแล้วถ่ายรูปกันก็มี...” เป็นต้น โดยนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิงให้ความสำคัญกับ

องค์ประกอบด้านกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมสามารถทำให้นักท่องเท่ียวอยู่เที่ยวชมงานได้นานย่ิงขึ้น ท้ังการจัดแสดง

ท่ีสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การทำกิจกรรม Workshopเกี่ยวกับอาหาร การจัดแสดงศิลปหัตถกรรม เป็น

ต้น  

 

อภปิรายผลการวิจัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงอาหารในบริบทของเทศกาลอาหารท้องถิ่น มี

นักวิชาการหลายๆท่านได้ระบุถึงความสำคัญของความเดิมแท้ (Authenticity) เป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานเทศกาล

อาหารท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น แตกต่าง สามารถเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกท่ีเดิมแท้ให้แก่นักท่องเท่ียว และความ

เดิมแท้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการขาดความเดิมแท้ภายในงานเทศกาลอาหารท้องถิ่นได้ โดย Terziyska (2012) ได้

กล่าวถึง ความเดิมแท้สามารถทำให้นักท่องเท่ียวรับรู้ว่าวัตถุนั้นๆ สถานท่ี หรือประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับเป็น

ของจริงหรือของดั้งเดิม ความสำคัญของความเดิมแท้ สามารถเพิ่มอารมณ์ความรู้สกึทางด้านจิตใจให้แก่นักท่องเท่ียว

ได้ อีกท้ังความเดิมแท้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แก่งานเทศกาลอาหารท้องถิ่นโดยสามารถเพิ่มความโดดเด่น แตกต่าง

ของบรรยากาศและสถานท่ีๆจัดงานเทศกาลอาหารท้องถิ่นได้อีกด้วย (Organ & Koenig-Lewis, 2015) ซึ่งจาก

การศึกษาความสำคัญของความเดิมแท้ในองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านของเทศกาลอาหารท้องถิ่นผ่านมุมมองของ

นักท่องเท่ียว ทำให้พบว่าความเดิมแท้ท้ัง 3 ประเภท คือ ความเดิมแท้เชิงภววิสัย ความเดิมแท้เชงิสื่อความหมาย และ

ความเดิมแท้เชิงอัตวิสัยกระจายตัวอยู่ในองค์ประกอบท่ีสำคัญท้ัง 3 ด้านขององค์ประกอบเทศกาลอาหาร โดยความ

เดิมแท้แต่ละประเภททำหน้าท่ีแตกต่างกันภายใต้บริบทขององค์ประกอบของเทศกาลอาหาร ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างได้

แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญของความเดิมแท้ท่ีปรากฏในองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านของเทศกาลอาหารท้องถิ่นใน

องค์ประกอบด้านบรรยากาศมากที่สุด คือ นักท่องเท่ียวรู้สึกได้รับความเดิมแท้ในระหว่างเยี่ยมชมงานเทศกาลอาหาร

ท้องถิ่น จากการแต่งเติม ตกแต่งบรรยากาศภายในงานให้ดูมีความเก่าแก่ดั้งเดิม การตกแต่งสะท้อนให้เห็นถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ (Thorn, 2008; Lee & Arcodia, 2011) ) สอดคล้องกับผลการวิจัย คือ จากการ

ตกแต่งสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเดิมแท้ การตกแต่งจากสิ่งท่ีมาจากวัสดุท่ีมาจากธรรมชาต ิการได้ทานในบรรยากาศ

แบบดั้งเดิม และการกำหนดงานเทศกาลอาหารท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือนักท่องเท่ียวรู้สึกรู้สึก

ถึงความเดิมแท้ในบรรยากาศท่ีมีคนพูดภาษาถิ่น ซึ่งภายในงานเทศกาลอาหารท้องถิ่นแต่ละแห่งมีการใช้ภาษาถิ่น

พูดคุยสื่อสารกันเป็นภาษาหลัก ภาษาถิ่นหรือสำเนียงท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสามารถเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของ
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จริง ของแท้ท่ีแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับความเดิมแท้ท่ีเป็นต้นฉบับ เก่าแก่ 

ความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นท้ังภาษาถิ่น หรือสำเนยีงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หรือภูมภิาค (Terziyska, 2016)  

รองลงมากลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญของความเดิมแท้ท่ีปรากฏในองค์ประกอบด้าน

อาหารและเครื่องดื่ม คือ นักท่องเท่ียวรู้สึกความเดิมแท้จากร้านท่ีเก่าแก่ จะเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมเจ้าประจำที่ขายกัน

มารุ่นต่อรุ่น ทำให้นักท่องเท่ียวมั่นใจในฝีมือการประกอบอาหารและคุ้นชินต่อรสชาติอาหารท่ีถูกปาก สอดคล้องกับ 

Rozin (2006) ที่ได้กล่าวว่า รา้นดั้งเดิมของท้องถิ่นจะสามารถรังสรรค์รสชาติท่ีเฉพาะทำให้สัมผัสได้ว่ามีความแตกต่าง

จากท่ีอื่น นอกจากนี้ยังรู้สึกถึงความเดิมแท้ในเชิง “วัตถุดิบ” ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นตัวกำหนดของชื่อ

งานเทศกาลอาหารท้องถิ่นนั้น ๆ ยังคงจำเป็นและคงอยู่ในงานเทศกาลอาหารท้องถิ่นทุกแห่ง ถึงแม้ทุกอย่างภายใน

งานเทศกาลอาหารท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงไป แต่วัตถุดิบท่ีเป็นหัวใจหลักของงานยังคงอยู่ สอดคล้องกับ Heldke 

(2003) ได้อธิบายถึงหัวใจหลักของความเดิมแท้คือ วัตถุดิบ (Ingredients) โดยวัตถุดิบนั้นจะต้องมีการปลูกในพื้นท่ี

เฉพาะเจาะจงที่มคีวามแปลก (Novel) และแตกต่าง(Different)จากที่อื่น 

และองค์ประกอบสุดท้ายคือองค์ประกอบด้านกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญ

ของความเดิมแท้ท่ีปรากฏในเทศกาลอาหารท้องถิ่น คือ นักท่องเท่ียวรู้สึกว่าการจัดแสดงของฝากจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุท่ีหาได้จากท้องถิ่นถูกนำมาแปรรูปไปในรูปแบบต่างๆตามภูมิปัญญาของ

ชาวบ้าน โดยแสดงให้เห็นถึงความเดิมแท้ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมปัิญญาของท้องถิ่นน้ันๆท่ียังคงสบืสานกันรุ่นต่อรุ่น 

อีกท้ังการจัดแสดงศิลปหัตถกรรมท่ีให้นักท่องเท่ียวได้ชมจะเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านให้คงอยู่

(Pratt,2007) ไม่เพียงเท่านี้ กิจกรรมบนเวทีนำเสนอความเป็นท้องถิ่น ด้วยการรำ การเต้น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน 

การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงดนตรีไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญท่ีเชื่อมโยงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับ

นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงความเป็นท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น(Taylor, 2001) แต่สิ่งท่ีขาดไม่ได้สำหรับกิจกรรมการแสดงภายในงาน 

คือ ความบันเทิง และความสมัยใหม่ท่ีจะเขา้มาสอดแทรกอยู่ระหว่างการแสดง แต่ท้ังน้ีนักท่องเท่ียวยังรู้สกึได้รับความ

เดิมแท้อยู่  

จึงสรุปได้ว่านักท่องเท่ียวรู้สึกถึงความเดิมแท้ท้ัง 3 ประเภท คือ ความเดิมแท้เชิงภววสิัย ความเดิมแท้เชิงสื่อ

ความหมาย และความเดิมแท้เชิงอัตวิสัย ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบเทศกาลอาหารท้องถิ่นท้ัง 3 ด้าน โดย

นักท่องเท่ียวให้ความสำคัญของความเดิมแท้จะปรากฏอยู่ในองค์ประกอบด้านบรรยากาศมากท่ีสุด รองลงมาคือ

องค์ประกอบด้านอาหารและเครื่องดื่ม และสุดทา้ยคือองค์ประกอบด้านกิจกรรม  

จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนำมาอธิบายเพื่อนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเดิมแท้ใน

องค์ประกอบของเทศกาลอาหารในการดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านของเทศกาลอาหารท้องถิ่นทำ

ให้พบว่าความเดิมแท้ในองค์ประกอบด้านบรรยากาศภายในงานท่ีสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเท่ียวได้จะตอ้งมีธี

มงานท่ีชัดเจนโดยดึงเอาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นออกมากระตุ้นให้นักท่องเท่ียวรู้สึกได้ดื่มด่ำระหว่างเดินเยี่ยมชมงาน มี

การจัดไฟแสงสีสวยงาม มีฉากสวยๆสำหรับให้นักท่องเท่ียวได้ถ่ายรูปจะทำให้นักท่องเท่ียวประทับใจ เกิดการ

ท่องเท่ียวซ้ำ และองค์ประกอบด้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีถือว่าเป็นส่วนสำคัญของงานเทศกาลอาหาร จะต้องมี

วัตถุดิบอาหารท่ีเป็นชื่อของเทศกาลจำหน่ายอยู่ภายในงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ของงานเทศกาล

อาหารท้องถิ่นท่ีจัดขึ้น และสุดท้ายองค์ประกอบด้านกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอาจจะต้องมีกิจกรรมการมสี่วนร่วมเกิดขึน้ด้วย

เพื่อความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมการแข่งทานอาหารท้องถิ่น กิจกรรมแข่งประกอบอาหารท้องถิ่น เป็นต้น 

นอกจากนี้การแสดงนิทรรศการอาหารและศิลปหัตถกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นต้องมีการดึงเอาวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นเข้ามาใช้ร่วมด้วยทำให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะท้องถิ่นในด้านต่างๆให้คงอยู่และหาชมได้
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จากงานเทศกาลนี้ทำให้เกิดเป็นสีสันของงานท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวยังงานได้ อีกท้ังยัง

สามารถเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเท่ียวอยู่ภายในงานได้นานยิ่งขึน้  

 

ข้อเสนอแนะ   

จากผลการศึกษาทำให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของความเดิมแท้แต่ละระดับภายในเทศกาลอาหาร

ท้องถิ่น ซึ่งผลท่ีได้สามารถนำมาใช้ต่อยอดในการนำเอาความเดิมแท้เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับเทศกาลอาหารท้องถิ่นในการรักษา/เผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของภูมิภาคตนให้คงอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การท่องเท่ียวเชิงอาหารในรูปแบบกิจกรรมของเทศกาลอาหารท้องถิ่น

ประสบความสำเร็จและมีการพัฒนาการดำเนินการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่องสามารถศึกษาเพิ่มเติม โดยศึกษาความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเดิมแท้ในเทศกาลอาหารท้องถิ่นจากฝั่งผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ออแกไนซ์เซอร์ หรือ

ผู้มีอำนาจในการจัดงานเทศกาลอาหารท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถนำมาปรับใช้และเพิ่มความน่าสนใจให้กับ

งานเทศกาลอาหารท้องถิ่นมากขึ้นตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง 

INFORMATION SYSTEM FOR TRANSPORTATION PLAN MANAGEMENT 
 

สุกัญญา หนองกาว1ี และ เขษมศักดิ์ เกษสาคร2 

 

บทคดัย่อ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ              

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง โดยการดำเนินงานโครงงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ 

เป็นการ สนทนาและการสัมภาษณ์กับพนักงานฝ่ายวางแผนการขนส่ง ส่วนท่ี 2 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด และส่วนท่ี 3 เป็นการประเมนิประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง จากการประเมนิพบว่า 1) ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถ

บริหารจัดการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแผนการขนส่ง และสามารถประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศในรูปแบบของ

รายงานต่าง ๆ และสามารถตรวจเส้นทางผ่านแผนท่ีออนไลน์ได้ และ 2) ผลการใชง้านระบบสารสนเทศทำให้สามารถ

ลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ถึง 2 เท่า สามารถลดทรัพยากรกระดาษได้ถึง 70% จากการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการวางแผนการขนส่งและผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

ดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.66) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
 

คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ  การขนส่ง 
 

ABSTRACT 

Information system for transportation plan management which has two purposes: 1) To develop the 

information system in order to optimize the transport planning 2) to assess the efficiency of the information 

system to optimize the transportation planning by operating the project, divided into 3 parts, the first part is: 

Discussing and interviewing with the Transport planning officer, Part 2 is developing the information system to 

optimize transport planning at Ta Tong Nakhonsawan Co., Ltd., and the third part is evaluating the effectiveness 

of the information system to increase the efficiency of the transportation planning of the assessment. 1) The 

developed system can manage relevant information, transport plans, and can process information in the form of 

various reports, and can check the route through the map online. 2) The performance of the information system 

makes it possible to reduce the operating time by up to 2 times, can reduce paper resources by up to 70% from 

the use of the information system, providing no errors in the transportation planning and user information 

systems are very satisfied with the information system (Mean = 4.66) when compared to the preset criteria. 

 

Keywords: Information Systems / Transportation 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบรหิารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
2 นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารและการจัดการ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

บริษัทตาตงนครสวรรค์ จำกัด ประกอบธุรกิจการขนส่งไก่สดแช่แข็ง ซึ่งมีระบบการจัดการขนส่งเป็นการ

ปฏบัิตโิดยจัดทำแผนการขนส่งโดยใช ้โปรแกรม Excel โดยมีการระบุ ชื่อสาขา จังหวัด ประเภทรถ เลขและทะเบียนรถ 

พนักงานขับรถ ประเภทสินค้า ปริมาณสินค้า น้ำหนักสินค้า ซึ่งโดยจะมีการ Order แผนการขนส่งมาให้แผนกวาง

แผนการขนส่ง แลว้จัดทำแผนการขนส่งโดยคีย์ข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel  

 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดทำแผนการขนส่งยังมีความผิดพลาดในการจัดทำแผนการขนส่งและการจัดเก็บข้อมูล

เป็นเอกสารเนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลชำรุดและทำให้สืบค้นได้ล่าชา้และการสรุปยอดน้ำหนักท่ีส่งสินค้ารายเดอืนทำได้

ยากเนื่องจากเอกสารชำชุดหรือสืบค้นข้อมูลได้ยาก  จากปัญหาดังกล่าวฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะของ

ระบบจัดการข้อมูลเพื่อเรียกตรวจสอบข้อมูล และช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนการขนส่งโดยเฉพาะการสืบค้น

ข้อมูลสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการทำงาน ทำให้การจัดทำแผนการ

ขนส่งไม่เกิดความผิดพลาดโดยการกำหนดน้ำหนักในการบรรทุกมีความถูกต้องทำให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย

การขนส่งมากขึ้นและการแสดงขอ้มูลได้อย่างแม่นยำมากขึน้ของเจ้าหนา้ที่ 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล

สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบวางแผนการขนส่งขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของบริษัทซึ่งได้เลือกใช้

โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล SQL Sever 2008  และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการออกแบบ

และพัฒนาระบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของบริษัทตาตง นครสวรรค์ จำกัด เช่น ข้อมูลการพนักงาน ข้อมูล

เส้นทางในการขนส่ง ข้อมูลรถ  ข้อมูลกลุ่มเส้นข้อมูลของปลายทางการขนส่ง และข้อมูลรายระเอียดแผนการขนส่ง 

เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง  

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  

 อกนิษฐ์ สันธินาคและคณะ (2562) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดเส้นทางการขนส่งแบบแบ่งส่งสินค้าและรถหลาย

ขนาดด้วยวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง : กรณีศึกษาบริษัทขนส่งเคร่ืองดื่ม ปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งต้องเผชิญกับ

การแข่งขันท่ีสูงขึ้นเนื่องจากธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นตอ้งมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อลด

ต้นทุนให้ต่ำลง ซึ่งการลดต้นทุนด้านการขนส่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันได้ การศึกษานี้เสนอการจัดเส้นทางการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาบริษัทขนส่งเคร่ืองดื่ม ซึ่งมีรถขนส่ง

บรรทุกสินค้าหลายขนาดและปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าบางรายมีมากกว่าความสามารถบรรทุกสินค้า

ของรถขนาดใหญ่สุด ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ครบด้วยรถบรรทุกเพียงคันเดียว จึงต้องแบ่งส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วย

รถขนส่งมากกว่าหนึ่งคันปัญหานี้เรียกได้ว่าเป็นปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบแบ่งส่งสินค้าและรถขนส่งมีหลาย

ขนาด ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษากระทำโดยการหาคำตอบ

จากตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จาก Baron Solver ด้วยวิธี Branch-and-reduce เปรียบเทียบกับวิธีวิวัฒนาการ

โดยใช้ผลต่าง ซึ่งเป็นวิธีการหาคำตอบแบบเมตะฮิวริสติกส์ โดยทดลองกับขนาดปัญหาท่ีบริษัทกรณีศึกษาพบใน

ปัจจุบัน ผลจากการจัดเส้นทางท่ีได้สามารถลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาลงจากเดิมร้อยละ  11.01 และ 
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10.66 ตามลำดับ จึงถือเป็นวธีิท่ีสามารถให้ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนการขนส่งได้สอดคล้องกับวุฒิไกร 

ไชยปัญหา (2560) ได้ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการปรับปรุงเส้นทางการจัดส่งสินค้า 

สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงนํ้าแข็งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการปรับปรุงเส้นทางการจัดส่งสินค้ากรณีศกึษาผู้ประกอบการธุรกิจโรงงาน

นํ้าแข็งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สําหรับเส้นทางให้บริการจัดส่งในเขตอําเภอกันทรวิชัย โดยใช้วิธีการ

วเิคราะห์ข้อมูลโครงข่ายเพื่อคํานวณหาเส้นทางการจัดส่งท่ีสั้นท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สามารถวิเคราะห์เส้นทางท่ีเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพจริง ทําให้มีระยะทางในการ

จัดส่งสินค้าท่ีสั้นลง โดยสามารถลดระยะทางการจัดส่งสินค้าลง 1.7 กิโลเมตร และสามารถลดต้นทุนในการจัดส่งลง 

337.20 บาท/เดือน หรือ 4,102.60 บาท/ปี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.95เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนท่ีใช้เส้นทางเดิม 

ซึ่งเป็นเส้นทางที่พนักงานขับรถจัดส่งสนิค้าเลอืกใช้เส้นทางในการจัดส่งสนิค้าตามความคุ้นเคยมคีวามซํ้าซ้อนและขาด

การวางแผนเส้นทางท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนคร  ไชยวงศ์ศักดาและคณะ (2558) ซึ่งการศึกษานี้เสนอการจัด

เส้นทางการขนส่งน้ำดื่ม โดยการแบ่งพื้นท่ีในการให้บริการแล้วนำลูกค้าในแต่ละพื้นท่ีมาจัดเส้นทางโดยวิธีเซฟวิ่ง

อัลกอริทึม หลังจากนั้นนำเส้นทางท่ีได้มาจัดลำดับในการขนส่งใหม่โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงตัวแบบปัญหาการ

เดินทางของพนักงานขาย ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ปัญหามีขนาดท่ีเล็กลง สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ Solver ใน Microsoft 

Excel ได้ โดยตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายจะให้คำตอบที่ดีท่ีสุดคือระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดในแต่ละเส้นทาง 

ซึ่งผลจากการศึกษาเส้นทางตัวอย่างจากโซนพื้นท่ีท่ี 1 จำนวน 6 เส้นทาง การจัดเส้นทางโดยตัวแบบปัญหาของ

พนักงานขายทำให้ระยะทางลดลงกว่าวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม 4.16 % สอดคล้องกับบัณฑิต ศรีสวัสดิ์(2560) ได้ศึกษา

เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน          

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายดังนี้ 1) สินค้าและบริการมี

การส่งมอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2) การไหลของสินค้าตั้งแต่ปลายน้ ำไปยังต้นน้ำซึ่งนั้นคือลูกค้าได้ดี 3)ระบบ

สารสนเทศจะต้องปรับปรุงการไหลของข้อมูลข่าวสารจากลูกค้าไปยังผู้ผลิตสินค้าจนถึงผู้จัดส่งวัตถุดิบได้อย่างมี

คุณภาพ 4) การนำระบบสารสนเทศมาใชต้อ้งสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสตกิส์และโซ่อุปทานได้เป็น

อย่างดี5) ต้องสามารถช่วยให้ระบบโซ่อุปทานมีต้นทุนในกระบวนท้ังหมดลดลงโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับสินค้าคลังสินค้า 

และการขนส่งสินค้า 6) ต้องสามารถเพิ่มศักยภาพคุณภาพให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ท้ังในตัวสินค้าและกระบวนการผลิต 

โดยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งกลุ่ม 3  งาน ได้แก่ 1) การ

เคลื่อนยา้ยวัสดุและผลิตภัณฑ์เช่น รถฟอร์คลิฟท์, สายพานลำเลียง, ชัน้วางสินค้าสำหรับวางพาเลท, ประตูโลจิสตกิส์

เป็นต้น 2) การไหลของขอ้มูลสารสนเทศ และ 3) การตัดสนิใจและวางแผนเชงิโลจิสติกส์ โดยงานส่วนใหญ่จะมีการนำ

เทคโนโลยีทางด้านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และการวางแผนทรัพยากรองค์กรโดยรวม 

(ERP) เป็นหลักเนื่องจากสามารถประยุกต์ใชง้านได้ท้ัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS) และระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ท้ังใน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารคลังสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 

เทคโนโลยใีนการบ่งบอกและตดิตามสนิค้า (Barcode/RFID), ระบบคลังสินค้าอัตโนมัต,ิ ระบบบริหารข้อมูล, เป็นต้น  

 จากการศกึษาเอกสารและผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง โดยได้มีการศึกษาศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีทางด้าน

ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อคํานวณหาเส้นทางการส่งสินค้าท่ีสั้นท่ีสุด และได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถ

กำหนดนำ้หนักของสนิค้า ตามขนาดของรถขนส่งสนิค้า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนการขนส่งโดยเฉพาะการ

สืบค้นข้อมูลสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการทำงาน ทำให้การจัดทำ
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แผนการขนส่งไม่เกิดความผิดพลาดโดยการกำหนดน้ำหนักในการบรรทุกมีความถูกต้องทำให้มีความสอดคล้องกับ

กฎหมายการขนส่งมากขึ้น 

 

ขอบเขตการวิจัย  

 1. แผนกจัดทำแผนขนส่ง 

   1.1 จัดการข้อมูลรถ 

   1.2 จัดการข้อมูลพนักงาน 

   1.3 จัดการข้อมูลประเภทรถ 

   1.4 จัดการข้อมูลประเภทพนักงาน 

   1.5 จัดการข้อมูลปลายทาง 

   1.6 จัดการข้อมูลเส้นทาง 

   1.7 จัดการข้อมูลกลุ่มสาย  

   1.8 จัดการข้อมูลสนิค้า 

   1.9 จัดการข้อมูลแผนการเดินรถ 

   1.10 จัดการข้อมูลรายละเอยีดแผนการเดินรถ 

   1.11 จัดการข้อมูลคนขับต่อเท่ียว 

 2. การประมวลผล 

   2.1 คำนวณนำ้หนักบรรทุกสินคา้ KFC 

   2.2 คำนวณนำ้หนักบรรทุกสินคา้ MAKRO 

    2.3 คำนวณนำ้หนักมาตรฐานบรรทุกสินคา้ 

 3. สามารถออกรายงาน 

   3.1 ออกรายงานแผนการเดินรถรายวัน KFC 

   3.2 รายงานออกรายงานแผนการเดินรถรายวัน MAKRO  

    3.3 ออกรายงานแผนการเดินรถรายวันมาตรฐาน 

    3.4 ออกรายงานแผนการเดินรถรายเดอืน  

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่งนี้ ได้แบ่งวิธีการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน 

ประกอบด้วย 1. ศึกษาระบบงานเดิมของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง                    

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง และ 3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบ ซึ่งสามารถอธิบายถึงรูปแบบของแต่ละส่วนได้ ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ศึกษาระบบบริหารจัดการภายในของแผนกการจัดการแผนการขนส่ง โดยได้ใช้วิธีการลงพื้นท่ี

สอบถามข้อมูลและทำการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non -Structured interview) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรับรู้ถึง

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของการบริหารจัดการแผนการขนส่ง โดยกลุ่มเป้าหมายคือพนักงานภายในแผนกการจั ดทำแผนการ

ขนส่ง ซึ่งจะเน้นไปท่ีพนักงานฝ่ายธุรการของแผนกเพื่อทราบถึงขั้นตอนวิธีการทำงานเดิมการเก็บรักษาข้อมูลรวมถึง

ความตอ้งการของระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ 
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ส่วนท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง โดยได้ประยุกต์ใชค้วามรู้ 

ด้านการจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวาง

แผนการขนส่ง ซึ่งพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle) ใน รูปแบบ Adaptive 

Waterfall Model โดยใช้โปรแกรม visualstudio 2010 ในการพัฒนา ใช้ภาษา  Basic ในการโปรแกรมควบคุมการ

ทำงาน และใชโ้ปรแกรม SQL server 2008 ในในการจัดการฐานขอ้มูล พร้อมท้ังทดสอบการใช้งานโปรแกรมว่าทำงาน

ถูกต้องหรือไม่  

 
ภาพที่ 1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle) 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงยูสเคสไดอะแกรมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนการขนส่งบริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกดั 

 

การก าหนดปัญหา

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบ

การทดสอบและการน าไปใช้งาน

การบ ารุงรักษา
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ภาพที่ 3 แสดง E-R Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนการขนส่งบริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด 

 

ส่วนท่ี 3 เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ หลังจากท่ีได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่งเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อมาได้นำโปรแกรมไปใชก้ับสถานการณ์จริงผ่านพนักงานท่ีต้อง

ใช้ระบบดังกล่าว และทำการประเมินด้วยการใช้แบบสอบถามกับพนักงาน จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบฝ่าย

วางแผนเส้นทางการขนส่งโดยตรง (บริษัทมพีนักงานในส่วนของสำนักงานฝ่ายละ 1-2) โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านความพงึพอใจด้านการตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ ,ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานดา้นความง่ายต่อการใช้

งาน ,ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการประเมินผล พบว่า 1.) ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถบริหารจัดการข้อมูลแผนการขนส่ง เช่น ข้อมูลรถ 

ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลกลุ่มสาย ข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลสินค้า ข้อมูลแผนการเดินรถ เป็นต้น และสามารถประมวลผล

ข้อมูลดังกล่าว ออกมาเป็นสารสนเทศในรูปแบบของรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานแผนการเดินรถบริษัท KFC รายงาน

แผนการเดินรถบริษัท Makro รายงานแผนการเดินรถมาตรฐานบริษัทอื่น ๆ รายงานสรุปยอดน้ำหนักสินค้าท่ีส่งราย

เดือน เป็นต้น และสามารถตรวจเส้นทางผ่านแผนท่ีออนไลน์ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  2.) การใช้งานระบบ

สารสนเทศทำให้สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ถึง 2 เท่า สามารถลดทรัพยากรกระดาษได้ถึง 70% จาก

การใช้งานระบบสารสนเทศทำให้ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดในการวางแผนการขนส่งและผู้ใชร้ะบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ

ต่อระบบสารสนเทศจากการประเมินด้วยการใช้แบบสอบถามกับพนักงานรวมถึงพี่เลี้ยง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.37) ,ความพึงพอใจ

ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของ 4 ระบบอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.81) ,ความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการ

ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.90) ความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่ใน

ระดับดีมากที่สุด (Mean = 5.00)  
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ภาพที่ 4 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง และได้นำไปใช้ พบว่า ผู้ใช้งาน

สามารถจัดการข้อมูลรถได้ ,จัดการข้อมูลประเภทรถได้ ,จัดการข้อมูลพนักงานได้ จัดการข้อมูลประเภทพนักงานได้ ,

จัดการข้อมูลกลุ่มสายได้ ,จัดการข้อมูลเส้นทางได้ ,จัดการข้อมูลสินค้าได้ จัดการข้อมูลแผนการเดินรถได้ ,จัดการ

ข้อมูลรายละเอียดแผนการเดินได้ ,จัดการข้อมูลคนขับต่อเที่ยวได้ และสามารถตรวจเส้นทางโดยใช้ฟังค์ชั่นแผนท่ีเพื่อ

ตรวจสอบหรือหาเส้นทางท่ีสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากท่ีสุดได้ ซึ่งระบบการจัดการท่ีกล่า วมา

สามารถทำการเรียกดูข้อมูลเพื่อสะดวกในการทำงานและตรวจเช็ค รวมถึงการจัดการในด้านของการคำนวณนำ้หนัก

ท่ีควรบรรทุกเพื่อตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายท่ีมีความแม่นยำและสามารถป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ได้มากยิ่งขึ้นและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์PDFของโปรแกรมซึ่งสามารถลดปริมาณกระดาษท่ีใช้ในบริษัทและ

ป้องกันการสูญหายของข้อมูลต่างๆ รวมถึงเป็นการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น สามารถพิมพ์

เอกสารให้พนักงานขนส่งได้ และจากการใชง้านระบบสารสนเทศทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการวางแผนการขนส่ง ทำ

ให้ไม่ผิดพลาดในเร่ืองการกำหนดน้ำหนักท่ีควรบรรทุกซึ่งทำให้การบรรทุกสินค้ามีความสอดคล้องกับกฎหมาย การ

สรุปยอดน้ำหนักการส่งสินค้าเดือนสามารถทำได้รวดเร็วและมีการคำนวณแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานโดยรวม

สามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้ 2 เท่า จากระบบงานเดิม 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ 

ปัจจัย ระบบงานเดิม ระบบงานใหม ่ คิดเปน็เปอรเ์ซ็นต ์

จัดการข้อมูลรถ  40 นาท ี 5 นาท ี 88 

จัดการข้อมูลประเภทรถ  ไม่ม ี 5 นาท ี 100 

จัดการข้อมูลพนักงาน  10นาที 2 นาที 80 

จัดการข้อมูลประเภทพนักงาน  ไม่ม ี 5 นาท ี 100 

จัดการข้อมูลกลุ่มสาย  20 นาท ี 5 นาท ี 75 

จัดการข้อมูลเส้นทาง  1 ช่ัวโมง 15 นาท ี 75 

จัดการข้อมูลสนิค้า  30 นาท ี 1 นาที 97 

จัดการข้อมูลแผนการเดินรถ  40 นาท ี 10 นาที 75 

จัดการข้อมูลรายละเอียดแผนการ

เดินรถ  

ไม่ม ี 15 นาท ี 100 

จัดการข้อมูลคนขับต่อเท่ียว  ไม่ม ี 5 นาท ี 100 

คำนวณนำ้หนักบรรทุก  15 นาท ี 5 นาท ี 67 

ตรวจเส้นทางจากแผนท่ีออนไลน์  ไม่ม ี 3 นาท ี 100 

การค้นหาข้อมูล  ไม่ม ี 1 นาที 100 

รายงานแผนการเดินรถบริษัท KFC  7 นาท ี 1 นาที 86 

รายงานแผนการเดินรถบริษัท 

Makro  

7 นาท ี 1 นาที 86 

รายงานแผนการเดินรถมาตรฐาน

บริษัทอื่น  

7 นาท ี 1 นาที 86 

รายงานสรุปยอดนำ้หนักรายเดอืน  10 นาที 1 นาที 90 

 

  จากการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวได้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล 

โดยมีการศึกษาระบบการทำงานเดิม ศกึษาความตอ้งการของระบบและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้

สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวางแผนการขนส่ง ได้สำเร็จและสามารถทำงานได้ตามความต้องการ

ของระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ระบบสามารถจัดการข้อมูลท่ีต้องการได้ คือ จัดการข้อมูลรถและประเภทรถ 

จัดการข้อมูลพนักงานและประเภทพนักงาน จัดการข้อมูลกลุ่มสาย จัดการข้อมูลเส้นทาง จัดการข้อมูลปลายทาง 

จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลแผนการเดินรถ จัดการข้อมูลรายละเอียดแผนการเดินรถ จัดการข้อมูลคนขับต่อ

เท่ียว ซึ่งสามารถคำนวณน้ำหนักท่ีรถแต่ละคันควรบรรทุกสินค้าตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทได้ตามต้องการ 

สามารถตรวจเส้นทางผ่านแผนท่ีออนไลน์ได้ ออกรายงานข้อมูลแผนการเดินรถของ KFC ออกรายงานข้อมูลแผนการ

เดินรถของ Makro ออกรายงานข้อมูลแผนการเดินรถมาตรฐานสากล และสามารถออกรายงานแผนการเดินรถสรุป

รายเดือน เป็นต้น จึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูล

ยอ้นหลังได้ จึงสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวางแผนการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้และจากการ

ทดสอบระบบผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจกับระบบวางแผนการขนส่งท่ีได้พัฒนาขึน้ 
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แสดงตัวอย่างหนา้จอการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการวางแผนการขนส่ง 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอล็อกอินเข้าใช้งานระบบ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงหนา้จอจัดการขอ้มูลรถ 
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ภาพที่ 7 แสดงหนา้จอจัดการขอ้มูลพนักงาน 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงรายงานแผนท่ี Google map 
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ภาพที่ 9 แสดงรายงานแผนการเดินรถตามมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศพบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการการวาง

แผนการขนส่งได้ค่อนข้างเป็นท่ีหน้าพอใจจากผู้ทดสอบระบบ และเพื่อให้สามารถเข้าถึงการทำงานของระบบได้อย่าง

สะดวกมากขึ้นควรพัฒนาระบบให้สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนท่ีได้ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้

เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต 
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การปรับปรุงขนาดผลึกสำหรับกระบวนการตกผลึกกรดเทอเรฟทาลิกบรสิุทธิ์โดยการควบคุม

เชิงทำนายแบบจำลองร่วมกับแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทยีมแบบไฮบริด 

IMPROVEMENT OF CRYSTAL SIZE FOR PURIFIED TEREPHTHALIC ACID CRYSTALLIZATION 

PROCESS BY MODEL PREDICTIVE CONTROL BASED ON  

HYBRID NEURAL NETWORK MODEL 
 

แพรวพรรณ บุณจันทร์1 และ วชิรา ดาวสุด1* 

 

บทคดัย่อ 

โดยท่ัวไปกระบวนการตกผลึกเทอเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ (PTA) นั้นต้องการผลึกท่ีมีขนาดสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแบบจำลองจึงมีความสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการ แต่ด้วยกระบวนการตก

ผลึกนั้นมีสมการอนุพันธ์อันดับสูง และยุ่งยากซับซ้อนจึงยากต่อการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ   

ถึงแม้ควบคุมด้วยการควบคุมทำนายแบบจำลองแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงได้ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับ

หลักสมการอย่างง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการศึกษาและทำนายพฤติกรรม จากนั้นควบคุมด้วยการควบคุมทำนาย

แบบจำลอง ให้ได้ผลึกท่ีมีขนาดสม่ำเสมอ ซึ่งผลจากการควบคุมทำให้ได้คุณภาพของผลึก  ดีขึ้นกว่ากระบวนการท่ี

ไม่ได้มีการควบคุม  สามารถลดปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก )3( n ลงได้  99.79%และยังเพิ่มปริมาตรรวมของ

ผลึกท่ีเกิดจากการโต )3( s ได้ถงึ  12.81 % 

 

คำสำคัญ:   โครงขา่ยประสาทเทียมแบบไฮบริด  กระบวนการตกผลึก  กรดเทอเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  การควบคุมเชงิ 

ทำนายแบบจำลอง 

 

ABSTRACT 

The crystallization of purified terephthalic acid (PTA) need size balanced crystals to increase the value 

of the product. Then a model is importance to represent the behavior of process. Since the crystallization process   

is a complex process and represented with high order differential equation cause of difficulty for control 

according to the desired objectives even though it is controlled by predictive model control (MPC). So neural 

network cooperated with state space model is employed to predict behavior of the process. After that the 

process is controlled by model predictive control to balance the size of crystals. The control results showed 

superior efficiency of proposed controller by 99.79% decreasing of the total volume of small crystals and 12.81% 

increasing of the total volume of growth up crystals. 
 

Keywords: Hybrid neural network / Crystallization / Purified Terephthalic Acid (PTA) / Model predictive control 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 กระบวนการตกผลึก (crystallization process) เป็นกระบวนการแยกสารหรือทำให้สารบริสุทธ์ิท่ีสำคัญ

กระบวนการหนึ่งซึ่งนิยมใช้มากในทางอุตสาหกรรม เช่น ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพื่อผลิตพอลิเมอร์   อุตสาหกรรม

การผลิตยา อุตสาหกรรมอาหารในกระบวนการผลิตน้ำตาล  และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น กระบวนการแยกสาร 

โดยการตกผลึกนั้น จะเกิดปรากฏการณ์ทางเคมีฟิสิกส์ (physicochemical phenomena) ได้แก่ กระบวนการเกิดผลึก 

(nucleation) การโตของผลึก (growth) การรวมตัวของผลึก (coagulation) และการแตกตัวของผลึก (breakage) โดย

ปรากฏการณ์เหล่านี้จะทำให้ผลึกท่ีได้มีคุณสมบัติท่ีต่างกัน ได้แก่ ขนาดและโครงสร้างของผลึก การหาสภาวะท่ี

เหมาะสม และการปรับปรุง กระบวนการตกผลึก เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในรูปของผลึกให้มีขนาดและรูปร่างตามท่ี

ต้องการ  ผลึกท่ีไม่ได้มาตรฐานจะมีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของกระบวนการใน

กระบวนการผลิต เทอเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ (PTA) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิต พอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene 

terephthalate : PET)  เป็นเทอร์โมพลาสติกท่ีมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุสาหกรรม  ก็ต้องการผลึกท่ีมีขนาด

เท่ากันเพ่ือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ แต่การจะทำให้ผลึกมีขนาดเท่ากันทุกผลึกในขั้นตอนการผลิตนั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไป

ได้ยาก  จากการทดลองพบว่าอัตราการเกิดผลึกนั้นแปรผันตรงกับอุณหภูมิของกระบวนการโดย Brown และคณะ      

(1989) ซึ่งในการแก้ปัญหาท่ีมีระบบหรือขั้นตอนการทำงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน การสร้างจำลองกระบวนการ จึง

เป็นวิธีท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนำมาใช้งาน เพื่อช่วยในด้านการวเิคราะห์ การออกแบบ การวางแผน การควบคุม

งาน การอธิบายพฤติกรรม ดังนั้นจึงสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศกึษาพฤติกรรมหาความสัมพันธ์ ของการ

กระจายตัวของผลึก และการโตของผลึก เมื่อพิจารณาจากแบบจำลองกระบวนการสามารถหาสภาวะอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมสำหรับการกระจายขนาดคริสตัลท่ีดท่ีีสุด ซึ่งส่งผลให้ ผลึกมขีนาดใหญ่ตามที่เราต้องการ (Putte al., 2014)    

 นอกจากนี้ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใชส้มการต่างๆ เช่น สมการดุลมวล สมการดุลพลังงาน 

และกฎต่างๆ ในการเขียนสมการ ในกรณีท่ีกระบวนการมีความซับซ้อนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะอยู่ในรูป

อนุพันธ์อันดับสูง และสมการค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน หรือในบางคร้ังกระบวนการอาจมีความซับซ้อนมากจนไม่

สามารถเขียนในรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนั้นโครงข่ายประสาทเทียมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

แก้ปัญหานี้  ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้ทำนายพฤติกรรมของกระบวนการจริง เมื่อเปรียบกับแบบจำลองดังเดิม ด้วยการควบคุม

ทำนายแบบจำลองในกระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลต พบว่าแบบจำลองจากโครงข่ายประสาทเทียมนั้นมีความ

ทนทานมากท่ีสุด (Charoenniyom et al., 2010) รวมท้ังในกระบวนการตกผลึกนั้น Somsong และคณะ (2011) ได้ มี

การสร้างแบบจำลองนิวรัยเพื่อทำนาย ความเข้มข้นและอุณหภูมิของกระบวนการและทำการออฟติไมแบบออนไลน์

พบว่าพบว่าทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพการกระจายตัวของผลึกเพิ่มขึ้น 18%จากเดิมในป ีค.ศ. 2016 Velásco และคณะ 

ได้ศึกษากระบวนการตกผลึกของยาโดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมทำนายค่าพารามิเตอร์เพื่อปรับปรุงการ

ตกผลึกให้มคีุณภาพ พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบไม่เชงิเส้นระหว่างโครงสร้างผลึก

กับพารามิเตอร์ของกระบวนจากชุดทดลอง มีค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสำหรับ

การทำนาย(MAPE)เท่ากับ 7.22%   และเพื่อความทนทานและแม่นยำของแบบจำลองมากยิ่งขึ้นจึงนิยมนำโครงข่าย

ประสาทเทียมมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคต่างๆ เช่น Zendehboudia  และคณะ (2014) ได้ใช้ Imperialist Competitive 

Algorithm ร่วมกับแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม(ICA-NN) การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle 

Swarm Optimization) ร่วมกับแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (PSO-NN) ได้ใช้แบบจำลองเพื่อวัดตัวแปรต่างๆท่ีมี

ผลกับกระบวนการตกตะกอนของแอสฟาลทีน (Asphaltenes) ผลจากการทำนายตัวแปรนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูล

ทดลองจริง พบว่าค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยของค่าสะสมและเร่งรัดการเกิดตะกอน (MSE)ในกรณี ICA-NN มี

นอ้ยท่ีสุดแสดงให้เห็นว่า ICA-NN มปีระสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำนายตัวแปรของกระบวนการ Mengc และ
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คณะ(2019)  ได้ศึกษากระบวนการตกผลึกของน้ำตาลโดยใช้ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับ ทวินซัพ

พอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน (Twin support vector regression) และจากกฎอนุรักษ์พลังงาน สมดุลมวล สมดุลประชากร 

ผลการจากแบบจำลองสามารถทำนายค่าความหนาแน่นของผลึกกับค่าพารามเิตอร์การกระจายของการตกผลึก  ได้

อย่างถูกตอ้งและนำไปใชผ้ลิตนำ้ตาลได้สำเร็จ 

 และประเด็นท่ีสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การออกแบบตัวควบคุมท่ีมีสรรถนะและทนทานสูงเพื่อควบคุมเคร่ือง

ตกผลึกแบบกะให้ได้ภาวะดำเนนิการท่ีกำหนด  Thitiyasook และคณะ (2007) ได้ใชก้ารควบคุมเชงิทำนายแบบจำลอง 

ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network Model Predictive Control, NNMPC) ของเคร่ืองปฏิกรณ์แบบแบทซ์

ร่วมกับกระบวนการแยกสำหรับปฏิกิริยาเอส เทอร์ริฟิเคชันภายใต้ความไม่แน่นอนนอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้  ยังสร้าง 

รูปแบบการควบคุมโครงข่ายประสาทเทียมผกผันตรง (Neural Network Direct Inverse Control, NNDIC) สมรรถนะ

ของตัวควบคุม NNMPC และ NNDIC ท่ีออกแบบไว้ได้มีการประเมินและเปรียบเทียบกับตัว ตัวควบคุมแบบตัวควบคุม

แบบเชงิสัดส่วนบวกอนิทิกรัลบวกอนุพันธ์(PID) แบบดั้งเดิมในกรณีปกติและที่มคีวามผิดพลาดของแบบจำลอง ผลการ

จำลองแสดงว่า NNMPC แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะการควบคุมกระบวนการท่ีดีท่ีสุดเหนือกว่า ตัวควบคุม NNDIC และ 

PID การควบคุมทำนายแบบจำลองหรือเอ็มพีซี (Model Predictive Control, MPC) เป็นเทคนิคการควบคุมท่ีอาศัย

แบบจำลอง (Model Base Control) ซึ่งระบบมีความเสถียรภาพตราบเท่าท่ีแบบจำลองของกระบวนการสามารถเป็น

ตัวแทนของระบบได้อย่างถูกต้อง 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้การปรับปรุงขนาดผลึกสำหรับกระบวนการตกผลึกกรดเทอเรฟทาลิกบริสุทธ์ิโดยการ

ควบคุมเชงิทำนายแบบจำลองร่วมกับแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด 

 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. สร้างแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด เพื่อศึกษาพฤติกรรม

ของกระบวนการ  

 2. ประยุกต์ใช้การควบคุมทำนายแบบจำลอง (MPC) เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องตกผลึกแบบกะ  

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ศกึษาพฤตกิรรมกระบวนการตกผลึกแบบกะของการตกผลึกกรดเทอเรพทาลิกบริสุทธ์ิ 

 2. สร้างแบบจำลองของกระบวนการโดย โครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด (Hybrid Neural Network 

Modeling) 

 3. ใช้รูปแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด แบบแพร่ไปข้างหน้า 

(Feed forward Neural Network) และทำการฝึกสอนข้อมูลด้วยวิธีการเลเวนเบิร์ก-มาร์ควอดท์ (Levenberg-

Merquardt Training Algorithm) 

 4. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องตกผลึกแบบกะด้วยการควบคุมทำนายแบบจำลอง (MPC)   
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

1. กระบวนการตกผลึก   

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกทำการศึกษากระบวนการตกผลึกแบบแบตช์สำหรับตกผลึกกรดเทเรฟทาลิกได้  (Somsong et 

al.,2011) กำหนดค่าความเข้มข้นอิ่มตัวของตัวถูกละลายในสารละลายซึ่งมคี่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสารละลาย )(T ใน

เครื่องตกผลึกแสดงดังสมการท่ี (1)   

 TeTsC 0392.061029.4)( −=                                                       (1) 

สมดุลประชากร (Population Balance Equation (PBE)) ใชอ้ธิบายกระบวนการตกผลึกท่ีซับซ้อน สมการ(2) 

สมการนีถู้กพัฒนาขึน้ภายใตส้มมตฐิาน   ปริมาตรของระบบไม่มกีารเปลี่ยนแปลง ไม่สนใจปรากฏการณ์รวมตัวกัน

หรือแตกหักของผลึก และความหนาแน่นของผลึกและสภาพอ่ิมตัวเกิดขึ้นในสารละลายเนื้อเดียวในทุกส่วนของเครื่อง

ตกผลึก มสีมการเงื่อนไข โดยท่ีขอบเขตของ
)(

)(

tG

tB เท่ากับศูนย์  
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 แบบจำลองโมเมนต์(Moment Model) ลำดับท่ี ith  ของความหนาแน่นของประชากรถูกนิยามในเทอมของ

ฟังก์ชันของความหนาแน่นของประชากรโดยท่ี  

  dLiLtLfi ),(0
=                                                                (5) 

 

  เมื่อทำการแปลงสมการดุลประชากร สมการ (5) โดยใชส้มการเชงิอนุพันธ์สามัญ (ODEs) อัตราของสมการ

โมเมนต์มาจากการแบ่งลำดับโมเมนต์ของเม็ดผลึก (Seed) และนิวคลีไอ (nuclei) สำหรับการกระจายขนาดของผลึก 

(CSD) ดังสมการท่ี (6)-(9) 

  )(0 tB
dt

nd
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               ...3,2,1=i                     (7) 
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โดยมีสมการอนุรักษ์มวลของตัวถูกละลาย ดังนี ้

 

)(2)(3 ttGvkcdt

dC
−=                                                          (11) 

        โดยตัวแปร C  คือค่ามวลของตัวถูกละลายต่อมวลของตัวทำละลาย c คือค่าความหนาแน่นของผลึก vk  

คือค่าแฟคเตอร์รูปร่างเชิงปริมาตร (volume shape factor)     
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Neural Network model 

State Space Model  
 

2. แบบจำลองโครงขา่ยประสาทเทียมแบบไฮบริดของกระบวนการตกผลึก (Hybrid Neural network 

model of batch crystallizer) 

 แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด  (Hybrid Neural network model ,HNN) ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ 

สมการตัวแปรสถานะของระบบเชิงเส้น (State Space Model) ทำนายค่าของปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก แสดงใน

เทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการเกิดใหม่ของผลึก )3( n และปริมาณผลึกโตจากการล่อแสดงในเทอมของโมเมนต์

อันดับ 3 ของการเกิดใหม่ของผลึก )3( s
 ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมท่ีทำนายค่าความคลาดเคลื่อนของของ

ปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก แสดงในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการเกิดใหม่ของผลึก )3( n และปริมาณผลึก

โตจากการล่อแสดงในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการเกิดใหม่ของผลึก )3( s ท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากการ

ทำนายของแบบจำลอง State Space Model จะได้ค่าผลการตอบสนองของกระบวนการท่ีใกล้เคียงกับกระบวนการ

จรงิมากยิ่งขึน้แสดงดังรูปท่ี 1 โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคอืการสร้าง 

โครงข่ายประสาทเทียม และการสร้างแบบจำลองสมการตัวแปรสถานะของระบบเชงิเส้น (State Space Model) 

ตารางที ่1  ค่าคงท่ีของแบบจำลองกระบวนการตกผลึกแบบกะของการผลิตกรดเทอเรพทาลิกบริสุทธ์ิ  

 

parameters value Unit 
b  0.4719  
g  0.984  

kb 6.5179×10-12 (1/(sµm-3)) 

kg 1.7251 (µm/s) 

vk  1.5  
RTbE /  3.0068×103 K 
RTEg /  1.7637×103 K 

c  1.58×10-12 gµm-3 
)0( =tC  0.124 g solute/g 

solvent 

ท่ีมา: (Preeya Somsong,2011) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างโครงขา่ยประสาทเทียม 
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2.1 การสรา้งแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network model, NN) 

เตรียมข้อมูลอินพุท และเอาท์พุท สำหรับการฝึกสอน ทดสอบ และตรวจสอบจากแบบจำลองปริภูมิสถานะ

(State Space Model) จากสมการ (1)-(11) และใช้ค่าพารามิเตอร์จากตารางท่ี1  โดยกำหนดข้อมูลป้อนเข้า คือ

อุณหภูมิของกระบวนการ )(T และค่าความเข้มของสารละลาย )(C และค่าข้อมูลส่งออก คือ  ค่าความเข้มของ

สารละลาย )(C และ ค่าความผิดพลาด (error) ของปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก แสดงในเทอมของโมเมนต์อันดับ 

3 ของการเกิดใหม่ของผลึก )3( n และปริมาณผลึกโตจากการล่อแสดงในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการเกิดใหม่

ของผลึก )3( s  ท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากการทำนายของ State Space Model เทียบกับค่าที่ได้จากแบบจำลองเชิง

คณิตศาสตร์ของกระบวนการตกผลึกแทนพฤติกรรมของกระบวนการจริง  จากนั้นออกแบบโครงสร้างโครงข่าย

ประสาทเทียม (จำนวนชั้นซ่อน และจำนวนโหนดในชั้นซ่อน) ทำการฝึกสอนข่ายงานด้วยชุดฝึกสอน กำหนดตัวแปร

ของข่ายงานการสอน คือจำนวนการวนซ้ำระหว่างการแสดงผล อัตราการเรียนรู้ ค่าสูงสุดของการวนซ้ำของการสอน 

และกำหนดค่า ความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ย (MSE) น้อยกว่า 6101 −  ทำการสอนข่ายงานจนได้ค่าความผิดพลาด

ตามท่ีต้องการจากนั้น สร้างโครงข่ายการสอน และทำการจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลท่ีใช้ทดสอบท่ี

เลือกไว้   และทำการหาโครงสร้างท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ โครงข่ายประสาทเทียมโดยพิจารณาจากค่าความผิดพลาด

กำลังสองเฉลี่ยท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งจะทำให้ผลการทำนายของโครงข่ายประสาทเทียมมีความใกล้เคียงกับผลการ

ตอบสนองของกระบวนการมากที่สุด 

ภาพท่ี  2 แสดงโครงสร้างท่ีเหมาะสมท่ีสุดของโครงข่ายประสาทเทียม แสดงรายละเอียดของโครงสร้าง 

ประกอบไปด้วยชั้นซ้อนจำนวน 3 ชั้น โดยชั้นท่ี 1 จะมี 7 โหนด ชั้นท่ี 2 จำนวน 6 โหนด และชั้นท่ี 3 จำนวน 5 โหนด     

ใชฟ้ังก์ชันกระตุน้แบบแทน-ซิกมอยด์และแบบเชิงเส้น ในชัน้ซ่อน และชัน้เอาต์พุตตามลำดับ การฝึกโครงข่ายประสาท

เทียมใช้วิธีการเลเวนเบิร์ก-มาร์ควอร์ท และใช้ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยกำลังสอง (mean square error) ในการหา

โครงสร้างข่ายงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างท่ีเหมาะสมท่ีสุดของโครงข่ายประสาทเทียม 3 ชัน้ซ้อนท่ีเลอืกใชใ้นงานวิจยัน้ี 
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2.2 การสร้างแบบจำลองสมการตัวแปรสถานะของระบบเชงิเส้น (State Space Linear model)  

สำหรับโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำนายค่าให้แม่นยำยิ่งขึ้นจะนำ

โครงข่ายประสาทเทียมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการสมการอย่างง่ายคือสมการตัวแปรสถานะของระบบเชิงเส้น 

(State Space Linear Equation) โดยทำการแปลงแบบจำลองของกระบวนการด้วยเทคนิคการทำให้เป็นเชิงเส้น 

(Linearization)   

3. การควบคุมการทำนายแบบจำลองรว่มกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบรดิ (Model Predictive 

control with Hybrid Neural network model, HNN -MPC) 

การควบคุมการทำนายแบบจำลอง คือ การประยุกต์ใช้การออปติไมซ์เพื่อคำนวณปรับเปลี่ยนตัวแปรปรับให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สำหรับกระบวนการนี้ตัวแปรปรับคือ  อุณหภูมิของกระบวนการเนื่องจากได้มีการ    

ทดลองและศึกษาและพัฒนาทฤษฎีการแยกตัวของผลึกและอุณหภูมิพบ(Wang et al., 2008) ว่ามีความสัมพันธ์กับ

ความเข้มข้นของสารละลายซึ่งสัมพันธ์กับ อัตราการเจริญเติบโตของผลึก ดังนั้นในงานนี้จึงต้องหาช่วงอุณหภูมิท่ี

เหมาะต่อกระบวนการเพื่อลดปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก แสดงในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการเกิดใหม่ของ

ผลึก )3( n และเพิ่มปริมาณผลึกโตจากการล่อแสดงในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการโตของผลึก )3( s เพื่อให้

ผลึกให้มีขนาดท่ีเท่า ๆ กัน   โดยสภาวะการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อจำกัดของอุณหภูมิในการ

ดำเนินงานท่ี 400 ถึง 500 เคลวิน ภายในเวลา30นาที   โดยรูปแบบสมการของฟังช์วัตถุประสงค์แสดงได้ดังสมการ  

(12)  

)(3

)(3

)(
fts

ftn

tT

Minimize




                                                               (12) 

 

ภายใตเ้งื่อนไขสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีอธิบายพฤตกิรรมของกระบวนการตกผลึก (สมการท่ี 1-11) 
KtTK 500)(400   

)(tCCs   

 

สรุปผลการวิจัย  

จากแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริดสามารถทำนายค่า ของปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก

)3( n  และค่าของปริมาณผลึกโตจากการล่อของผลึก )3( s ได้ดังรูปท่ี 6 พบว่าแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม

แบบไฮบริดทำนายค่าใกล้เคียงกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มากกว่าแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสังเกตได้

จากผลของคุณภาพผลึกในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 แสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงค่าคณุภาพของผลึกผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้น  

* ที่มา: Paisan Kittisupakorn, Preeya Somsong, Mohd Azlan Hussain, and Wachira Daosud (2017) 

ค่า

คุณภาพ

ของผลึก 

กระบวนการที่ไม่มีการควบคมุ กระบวนการที่มีการควบคมุ 

แบบจำลองทาง

คณิตศาสตร์ 

(Math model) 

แบบจำลองโครงข่ายประสาท

เทียม* 

(NN model) 

แบบจำลองโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบไฮบรดิ 

(HNN model) 

การควบคมุเชิงทำนายแบบจำลอง

ร่วมกับแบบจำลองโครงข่ายประสาท

เทียมแบบไฮบรดิ (MPC HNN) 

Un3 1.105×107 1.833×108 1.004×107 2.0896×104 

Us3 6.151×1010 5.692×1010 6.148×1010 7.0510×1010 
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จากผลการทำนายของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด  แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบไฮบริดนั้นทำนายค่าคุณภาพของผลึกได้ ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของกระบวนการจริง ดังนั้น 

แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด (HNN model) สามารถเป็นตัวแทนพฤตกิรรมของกระบวนการจริงได้ดี  

จึงนำมาประยุกต์กับการควบคุมทำนายแบบจำลอง )(MPC เพื่อหาสภาวะอุณหภูมิท่ีทำให้ลดปริมาตรรวมของผลึก

ขนาดเล็ก )3( n และเพิ่มปริมาณผลึกโตจากการล่อ )3( s   ได้ดังภาพท่ี 4 และ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก                       ข 

ภาพที ่3 เปรียบเทียบการทำนายจากแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด กับแบบจำลองคณิตศาสตร์  (ก) 

ค่าของปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก )3( n  (ข)ค่าของปริมาณผลกึโตจากการล่อของผลึก )3( s  

ภาพท่ี 4 และ 5 แสดงผลของอุณหภูม ิ )(T ค่าความเข้มข้นของตัวถูกละลายในสารละลาย )(C และ ความ

เข้มข้นท่ีสภาวะอิ่มตัว )(Cs ท่ีเหมาะสมในการดำเนินงานของกระบวนการท่ีสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไข 

พบว่า รูปแบบของการดำเนินงานของอุณหภูมิ )(T ค่าความเข้มข้นของตัวถูกละลายในสารละลาย )(C และ ความ

เข้มข้นท่ีสภาวะอิ่มตัว )(Cs จะเป็นการลดลงแบบต่อเนื่อง     

ซึ่งผลจากสภาวะการดำเนนิงานน้ีจะทำให้ได้คุณภาพของผลึกในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 n
3( , )3

s
 ดีขึ้น

กว่าเดิม แสดงในตารางท่ี 2 จากตารางจะเห็นได้ว่าสามารถลดปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก )3( n ลงได้  99.79%  

และยังเพิ่มปริมาตรรวมของผลึกท่ีเกิดจากการโต )3( s ได้  12.81 % ดีขึ้นกว่ากระบวนการท่ีไม่ได้มีการควบคุม 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตกผลึกโดยแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนแรกสร้าง

แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด คือได้ใชห้ลักสมการอย่างร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อทำนาย

ตัวแปรท่ีสำคัญคือ ความเข้มข้น ของสารละลาย )(C  และ ผลึกในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 n
3( , )3

s พบว่า

แบบจำลองนั้นสามารถใชแ้ทนพฤติกรรมจริงของกระบวนการตกผลึกได้ดี และในส่วนท่ีสองคือนำโครงข่ายประสาท

เทียมแบบไฮบริดมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมทำนายแบบจำลอง )(MPC เพื่อหาสภาวะอุณหภูมิท่ีดีท่ีสุด  ลด

ปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็กในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการเกิดใหม่ของผลึก )3( n และเพ่ิมปริมาณผลึกโต

จากการล่อแสดงในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 ของการโตของผลึก )3( s เพื่อให้ผลึกให้มีขนาดท่ีเท่า ๆ กัน  โดย

สภาวะการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อจำกัดของอุณหภูมใินการดำเนินงานท่ี 400 ถึง 500 เคลวิน ภายใน
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เวลา30นาที ซึ่งผลจากสภาวะการดำเนินงานนี้จะทำให้ได้คุณภาพของผลึกในเทอมของโมเมนต์อันดับ 3 n
3( , )3

s
 

ดีขึ้นกว่าเดิม  สามารถลดปริมาตรรวมของผลึกขนาดเล็ก )3( n ลงได้  99.79%  และยังเพิ่มปริมาตรรวมของผลึกท่ี

เกิดจากการโต )3( s ได้  12.81 % ดีขึ้นกว่ากระบวนการท่ีไม่ได้มีการควบคุม ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า การควบคุม

ทำนายแบบจำลอง )(MPC ร่วมกับ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด (HNN model) นี้สามารถเพิ่ม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการตกผลึกแบบแบตซ์ได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 รูปแบบอุณหภูมท่ีิเหมาะสมในการดำเนนิงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  ความเข้มข้นสารละลาย และความเข้มข้นอิ่มตัวท่ีสภาวะอิ่มตัวภายใต้สภาวะอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
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ระบบควบคุมการเจรญิเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที 

RUBBER EYE GROWTH CONTROL SYSTEM USING IoT TECHNOLOGY 
 

ชัยวัฒน์ จันต๊ะวงค1์  วรวทิย ์ฝั้นคำอ้าย2 และ ปกรณ์ จันทร์อนิทร์2*  

 

บทคดัย่อ  

ปัจจุบันการปลูกต้นยางพาราเป็นอาชีพถือว่าเป็นท่ีนิยมกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ผลกำไรและสามารถ

ส่งออกต่างประเทศ พื้นท่ีภาคเหนือจะมีอากาศท่ีหนาวแห้งและร้อนชื้นจึงทำให้หน่อยางพาราออกช้าและเป็นเชื้อรา 

ทำให้รูปร่างเบ้ียวไม่สวยงาม ต้นยางพาราจะเจริญเติบโตในอากาศท่ีประมาณ 24-32 องศาเซลเซียส และความชื้น

สัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 165 เปอร์เช็นต์ และใช้ระยะเวลาท่ีอบต้นกล้า 1-2 เดือน จึงทำให้ต้นยางพาราต้นตรงและอวบ

สวยไม่งอเบี้ยว ทางผู้พัฒนาได้เล็งเห็นทางการอบตายางพาราแบบเดิม (ต้นกล้าจากการติดตา) ท่ีมีการอบแบบใช้

คนทำงานด้วยการคาดคะเน จึงทำให้ต้นกล้ายางพาราท่ีปลูกได้รับน้ำและแสงไม่เพียงพอทำให้มีลำต้นท่ีเบ้ียวงอและ

ตายจากเชือ้โรคต่าง ๆ ดั้งน้ันทางผู้พัฒนาจึงได้สร้างระบบควบคุมการเจรญิเตบิโตของตายางพาราโดยใชเ้ทคโนโลยีไอ

โอทีขึ้นมาเพื่อลดอัตราการตายท่ีจะเกิดขึ้นจากการอบตายางพารา ทำให้ได้ต้นกล้ายางพาราท่ีมีคุณภาพสำหรับ

จำหน่ายและสร้างรายได้ต่อไป 

 

คำสำคัญ: ตายางพารา  ระบบไอโอที (IoT)  ความชื้น  

 

ABSTRACT  

Nowadays, rubber tree planting is a very popular profession that it has good profits and can be 

exported internationally. The northern region has cool, dry, and hot humid weather, which causes the rubber 

shoots to slowly release and become moldy and the shape is not beautiful. The rubber tree will grow in the air 

at around 24-32 degrees Celsius and the relative humidity is not less than 165 percent, and the baking time is 

1-2 months, which makes the rubber tree come out straight and plump. The developers have seen the rubber 

eye old baking with manual baking using predictions. Causing the rubber tree planted to receive insufficient 

water and light, resulting in crooked stems and dead trees. Therefore, the developer has invented the rubber 

eye growth control system on IOT for reduce the death rate. In order to get the rubber tree that has survived for 

selling and generating income 
 

Keywords: Rubber eye / IoT / Humidity 
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2 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

น่าน 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

  ปัจจุบันการปลูกตน้ยางพาราเป็นอาชีพท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากได้ผลกำไรและสามารถส่งออก

ไปยังต่างประเทศทำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมากเป็นลำดับต้น ๆ ของสินค้าทางเกษตร การเพาะปลูกต้น

ยางพาราต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาในระดับท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ซึ่ง

เป็นเร่ืองท่ียากสำหรับผู้ปลูกมือใหม่เพราะมีขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อนละเอียด เช่น การอบตายางพารา หรือ ต้นกล้า

จากการตดิตา ซึ่งยางพาราในประเภทไทยน้ันมีหลากหลายให้เลือกขึน้อยู่กับภูมอิากาศของประเทศ เช่น ภาคเหนือจะ

นยิมแค่ 2 สายพันธ์ RRIM600 กับ RRIT251 สำหรับนำมาเป็นต้นกล้าเนื่องจากสามารถทนต่ออากาศหนาวได้ดีและให้

นำ้ยางจำนวนมาก  สำหรับสภาพอากาศทางภาคเหนือจะหนาวแหง้และร้อนช้ืนทำให้หน่อตน้ยางพาราออกช้า มีเชื้อรา

ติด รูปร่างเบี้ยวไม่สวยงาม ต้นยางพาราต้องการอุณหภูมิประมาณ 24-32 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์ไม่

นอ้ยกว่า 65 เปอร์เช็นต์ ถึงจะทำให้ต้นยางพารานั้นออกมาต้นตรงและสวยไม่งอเบ้ียว สำหรับการอบตายางพาราจะ

ใช้ระยะเวลา 1-2 เดือนภายในโรงเรือนก่อนท่ีจะนำไปปลูกจริงในพื้นท่ี ร้านสุราษฏพันธ์ุยาง บ้านวังว้า ตำบลท่าวังผา 

อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยังมีการอบตายางพาราแบบเดิมท่ีมีการอบแบบใช้คนทำงานดูแลโดยไม่มีระบบควบคุม

ก่อให้เกิดทำให้ต้นยางพาราท่ีปลูกนั้นได้รับน้ำและแสงไม่สม่ำเสมอทำให้มีลำต้นท่ีเบ้ียวงอและต้นกล้าท่ีตาย โดยมี

อัตราการตายอยู่ท่ีประมาณไม่น้อยกว่า 30% จาก 100 ต้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว หลายงานวิจัยได้นำเทคโนโลยีไอ

โอที (Internet of Things: IoT) เข้ามาควบคุมโรงเรือนและทำให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพ ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงได้

คิดค้นระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีขึ้นมา เพื่อลดอัตราการตายท่ีจะเกิดขึ้น

จากการอบตายางพาราและเพ่ิมรายได้จากการจำหน่ายตน้กล้าต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อสร้างระบบควบคุมการเจรญิเตบิโตของตายางพาราโดยใชเ้ทคโนโลยไีอโอที 

2. เพื่อศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยไีอโอทีไปใชง้านดา้นการเกษตร 

3. เพื่อเพิ่มความอยู่รอดของการเพาะต้นกล้ายางพาราด้วยการตดิตา 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันการปลูกต้นยางพาราเป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีผลกำไรและสามารถ

ส่งออกไปยังต่างประเทศก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมากเป็นลำดับต้น ๆ ของสินค้าทางการเกษตร       

(รักษ์ พฤกษชาติ, 2552)  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคู่มือแนะนำพันธ์ุยางและวิธีการปลูกแก่

เกษตรกร สำหรับพื้นท่ีภาคเหนือจะมีอากาศท่ีหนาวแห้งและร้อนชื้นทำให้หน่อยางพาราออกช้าและเป็นเชื้อราอีกท้ัง

รูปร่างเบี้ยวไม่สวยงาม การติดตาถือว่าเป็นวธีิการเพาะต้นกล้าอย่างหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเนื่องจากต้นท่ีนำมาติตตา

นั้นเป็นสายพันธ์ุท่ีแข็งแรง เมื่อทำการติดตาเข้ากับต้นกล้าแล้วพันด้วยพลาสติกจากนั้นนำไปอบในโรงเรือน ขั้นตอน

การอบตายางพาราถือว่าเป็นเร่ืองยากเพราะต้องใช้อุณหภูมท่ีิเหมาะสม ต้นยางพาราท่ีนิยมปลูกในภาคเหนอืมี 2 สาย

พันธ์ได้แก่ RRIM600 กับ RRIT251 สำหรับการเพาะปลูกต้นกล้ายางนั้นในช่วงระยะเวลาท่ีอบ 1-2 เดือน ในอุณหภูมิ

ประมาณ 24-32 องศาเซลเซียส และความชืน้สัมพันธ์ไม่นอ้ยกว่า 65 เปอร์เช็นต์ (เอกชัย พฤกษ์ลำไพ, 2547) 

ประเทศไทยยังประสบปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพและรายได้ของเกษตรกรท่ีต่ํา สาเหตุหลักเกิด

จากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ เช่น ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดสำหรับวางแผนการผลิต ความรู้ในการผลิต

สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง ปัจจุบันยุคเกษตรไทย 4.0 (Smart farmer) จะทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการ
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น แนวคิด Smart farmer เป็นกลไกสำคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาและอาจ

พลิกโฉมการเกษตรไทยในอนาคต ดังนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลท่ีให้นำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนประเทศ

และใชน้วัตกรรมในการเพาะปลูก (ชฎาพร ง่วนอ่อน และพรรณวด ีขำจรงิ, 2563) 

การนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) หรือไอโอที สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสำหรับฟาร์มมะนาว เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวพบปัญหาการปลูกมะนาวตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี

เพาะปลูก การคัดเลอืกพันธ์ุ ตลอดจนปัญหาของโรคท่ีเกิดขึ้นกับมะนาว เช่น โรคแคงเกอร์ หรือ โรคโคนเน่า รากเน่า 

ปัญหาผลร่วงเนื่องจากดินเปร้ียว น้ำไม่พอ ร่วมท้ังการผลิตมะนาวออกมามากในฤดูทำให้ขายมะนาวได้ในราคาถูก 

และการเจาะดินเพื่อนำไปตรวจวเิคราะห์ความเป็นกรด-ด่างที่ใชร้ะยะรอผลนาน การนำเทคโนโลยีไอโอทีสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับฟาร์มมะนาวได้ โดยมีตัวเซนเซอร์วัดค่าข้อมูลต่างๆ ของฟาร์มมะนาวไว้รายงานและแจ้ง

เตอืน (บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย และคณะ, 2562) 

ผลผลิตทุเรียนในชุมชนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจวัดค่าคุณสมบัติในดินได้อย่างทันท่วงที จำเป็นต้อง

ส่งตรวจสอบท่ีห้องปฏิบัติการและทราบผลในอีก 3-4 เดือนทำให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ

ตรวจวัดและแจ้งเตอืนสภาพดินในสวนทุเรียนสามารถนำมาแก้ปัญหา โดยการประยุกต์เทคโนโลยีไอโอทีท่ีมฮีาร์ดแวร์

เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดความเป็นกรดด่าง ความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณแสงในดนิ ทำให้เกษตรกรสามารถได้รับการ

แจ้งเตอืนและทำให้ผลิตทุเรียนมปีระสิทธิภาพ (ปองพล นิลพฤกษ์ และคณะ, 2561) 

สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบของดอกเห็ด ระบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีไอโอทีจะทำให้น้ำหนักก้อนเห็ดเฉลี่ยละ 1.506 กิโลกรัม

มากกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรือนแบบท่ัวไปท่ีมีน้ำหนักเฉลี่ย 1.206 กิโลกรัม ซึ่งผลการทดสอบยืนยันว่าอุณหภูมิและ

ความชื้นท่ีถูกควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีไอโอทีในโรงเรือนมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดและยังเร่งการเจริญเติบ

ของเชื้อเห็ดได้ (วรีศักดิ์ ฟองเงิน และคณะ, 2561) 

โรงเพาะเห็ดท่ีไม่มีและมีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีพบว่าโรงเรือนท่ีไม่มี

ระบบจะไม่มีการออกดอกของเห็ดและโรงเรือนท่ีมีระบบสามารถออกดอกและเก็บผลผลิตได้เร็ว อย่างไรก็ตามยังมี

ปัจจัยอื่นซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เช่น แร่ธาตุ สภาพความเป็นกรด ด่าง ของวัสดุท่ีนำมาเป็นเชื้อในการ

เพาะเห็ด ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในโรงเรือน (ชนิาพัฒน์ สกุลราศรีสวย และคณะ, 2561) 

ปัญหาของฟาร์มเห็ดนางฟ้าภูฐานคือการควบคุมสภาพแวดล้อมของเห็ดในด้านอุณหภูมิและความชื้น 

เนื่องจากบางฟาร์มเห็ดคนงานอาจไม่มีเวลาให้น้ำ การพัฒนาระบบควบคุมการให้น้าเห็ดนางฟ้าภูฐานแบบพ่นหมอก

ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมต่อการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน ทำ

ให้มีการเจรญิเตบิโตได้อย่างเหมาะสม (ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล และชานาญ รักพงษ์, 2562) 

จากงานวิจัยของ ชฎาพร ง่วนอ่อน และพรรณวดี ขำจริง, (2563); จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา,(2559) ท่ีได้

กล่าวถึงนำเทคโนโลยีมาใช้งานร่วมกับการเพาะปลูกในยุคเกษตรไทย 4.0 หรือท่ีเรียกว่า Smart farmer จะเห็นได้ว่า

จากงานวิจัยเหล่านี้ (บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย และคณะ,2562; ปองพล นิลพฤกษ์ และคณะ,2561; วีรศักดิ์ ฟองเงิน 

และคณะ, 2561; ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย และคณะ, 2561; ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล และชานาญ รักพงษ์, 2562) 

ต่างได้ใช้เทคโนโลยีไอโอทีเข้ามาช่วยในการควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น เพื่อให้การเจริญเติบโตของสินค้าทาง

การเกษตรมีคุณภาพ และยังเก็บประวัติข้อมูลค่าต่างๆ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (วริศร์ รัตนนิมิตร และคณะ, 2562)  ดังนั้น

การแก้ปัญหาของการเพาะต้นกล้ายางพาราท่ีถูกติดตาด้วยเทคโนโลยีไอโอทีก็สามารถดำเนินการได้ดังหัวข้อกรอบ

แนวคิดวจิัยต่อจากนี ้
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ขอบเขตการวิจัย  

1. ระบบสามารถแสดงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และแสง ผ่านเว็บไซต์  

2. สร้างโรงเรือนขนาดเล็กที่สามารถบรรจุต้นยางพาราได้ 20 ต้น 

3. ผู้ใชง้านระบบสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรือน เช่น หลอดไฟกันนำ้ เครื่องพ่นหมอก พัดลม

ดูดเข้าและออก ผ่านเว็บไซต์ได้ 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดระบบควบคุมการเจรญิเตบิโตของตายางพาราโดยใชเ้ทคโนโลยไีอโอที 

 

จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที

หลักการคือผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเปิดระบบโดยมีไวไฟจะเป็นสื่อกลางการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับบอร์ดวีมอส 

(Wemos รุ่น D1 R32) โดยจะให้บอร์ด Wemos สั่งการทำงานไปยังรีเลย์และรีเลย์จะรับข้อมูลมาจาก Netpie ซึ่งเป็น

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และทำการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานตามท่ีต้องการ  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบโรงเรือนสำหรับระบบควบคุมตายางพาราด้วยเทคโนโลยไีอโอที 
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จากภาพท่ี 2 แสดงการออกแบบโรงเรือนสำหรับระบบควบคุมตายางพาราด้วยเทคโนโลยไีอโอที โดยระบบ

จะทำงานเมื่อถ้าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิว่าเพิ่มขึ้นเกินท่ีกำหนดไว้จะสั่งงานพัดลมทำงานเพื่อระบายอากาศออก แต่ถ้า

อุณหภูมิลดลงตามท่ีกำหนดไว้ เซ็นเซอร์จะทำการสั่งงานพัดลมเพื่อระบายอากาศเข้า เพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสม

สำหรับสภาพแวดลอ้มของการเจรญิเตบิโตของยางพารา และในกรณีท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอเซ็นเซอร์จะทำการสั่งเปิด

หลอดไฟ และถ้าเมื่อมีแสงเพียงพอแล้วจะทำการสั่งปิดหลอดไฟ ถ้าต้นยางพารามีความชื้นท่ีน้อยเซ็นเซอร์จะทำการ

สั่งเปิดเครื่องพ่นหมอกเพื่อให้นำ้กับตน้ยางพารา   

 

 
           ภาพที่ 3 แสดงการออกแบบหนา้จอหลัก              ภาพที่ 4 แสดงการออกแบบหนา้จอปุ่มกด 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงการออกแบบหนา้จอหลัก ซึ่งสามารถแสดงได้บนเว็บไซต์และโทรศัพท์มอืถือ โดยอธิบาย

ได้เป็นส่วนดังนี้ (1) แสดงกราฟความชืน้สัมพัทธ์ (2) แสดงกราฟอุณหภูมิ (3) แสดงกราฟแสง (4) แสดงกราฟความชื้น

ในดิน เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถดูย้อนหลังได้จึงจัดทำมาในรูปแบบกราฟและดึงค่าท่ีแสดงเป็นกราฟ (5) แสดง

วัน (6) แสดงเวลา (7) แสดงตารางความชื้นสัมพัทธ์ (8) แสดงตารางความชื้นสัมพัทธ์(9) แสดงตารางอุณหภูมิ (10) 

แสดงตารางแสง (11) แสดงความชื้นในดินท่ีดึงค่ามาจากฐานข้อมูลเพื่อท่ีจะนำมาแสดง (12) แสดงหน้าดูข้อมูล

ยอ้นหลัง เป็นอีกเพจหนึ่งท่ีสามารถดูข้อมูลยอ้นหลังได้ (13) แสดงหน้าควบคุมอุปกรณ์ เป็นเพจหนึ่งท่ีสามารถเข้าไป

ควบคุมอุปกรณ์ได้ดังภาพท่ี 4 และในภาพท่ี 4 แสดงการออกแบบหนา้จอปุ่มกด ซึ่งสามารถควบคุมและกำหนดโดยผู้

เป็นเจ้าของระบบเอง โดยการท่ีกดเปลี่ยนโหมด เพื่อเป็นโหมด AUTO  หรือ MANUAL และยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ 

เช่น Water Pump (ป้ัมน้ำ), Lamp (หลอดไฟ) , FanOut (พัดลมดูดอากาศออก) , FanIn (พัดลมดูดอากาศเข้า) โดยการ

กด NO หรือ OFF เพื่อสั่งการอุปกรณ์ให้เปิดหรือปิดทำงาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบ 

ผลการพัฒนาระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ี

สำคัญได้แก่ 1) การประกอบฮาร์ดแวร์ของโรงเรือน (ภาพท่ี 5) และการพัฒนาระบบควบคุมบนเว็บไซต์ (ภาพท่ี 6 - 8) 

และจากภาพท่ี 5 แสดงโครงสร้างของโรงเรือนท่ีมีระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอ

โอที โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ พัดลมสำหรับดูดอากาศจะสามารถดูอากาศเข้าออกถ้าอุณหภูมติ่ำหรือสูงเกินไป หลอดไฟ

มหีนา้ให้แสงสว่างเพื่อทำการสังเคราะห์แสง เครื่องพ้นหมอกมีหน้าท่ีรดนำ้แก่ต้นยางพาราในกรณีท่ีความช้ืนในดินมไีม่

เพยีงพอ ซึ่งภายในจะมีบอร์ด Wemos ไวเ้ป็นตัวควบคุมระบบท้ังหมด จากนัน้ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากเซนเซอร์ท่ีติดไวจ้ะ

ส่งขึ้นไปเก็บไว้บน Netpie ดังภาพท่ี 6 ซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลท่ีเป็นของทีมผู้วิจัย เนื่องด้วย Netpie ไม่

สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้จึงทำให้ทีมผู้วิจัยนำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บไว้อีกแหล่งหนึ่งดังภาพท่ี 7 และ 8  
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ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างของระบบควบคุมการเจรญิเตบิโตของตายางพาราโดยใชเ้ทคโนโลยไีอโอที 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหนา้ Netpie Feed ข้อมูล 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงขอ้มูลแบบกราฟฟกิ 
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จากภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงแบบกราฟฟิก มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ/องศา

เซลเซียส แสง และ ความชื้นในดิน ค่าท่ีได้หน้าจอเว็บไซต์ดึงมาจากฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของทีมผู้วิจัยเพื่อแสดง

เป็นกราฟล่าสุดได้จากโค้ดไฟล์ท่ีช่ือว่า page_final.php และสามารถดูรายละเอยีดของข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลบนเว็บ 

 

จากภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอข้อมูลบนเว็บ โดยจะแสดงตารางค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ/องศาเซลเซียส 

แสง และความชื้นในดนิ ค่าที่ได้หน้าจอเว็บไซต์ดึงมาจากฐานข้อมูล MySql เพื่อแสดงข้อมูลล่าสุด 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงหนา้จอควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรือน 

 

จากภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรือน โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือได้ โดยท่ีจะมีโหมดให้เลือก 2 โหมดระหว่าง Auto และ Manual โดยท่ีโหมด Manual 

จะสามารถ เปิดหรือปิด ป๊ัมนำ้ หลอดไฟ และพัดลมได้ 
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2. การทดสอบผลของการทำงาน 

สำหรับการออกแบบการทดลองของระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที 

ทีมผู้วจิัยได้กำหนดเงื่อนไขการทดสอบดังนี้ นำต้นกล้ายางพาราที่ทำการตดิตาทั้งหมดจำนวน 20 ตัวใส่ไว้ในโรงเรือน

ท่ีสร้างดังภาพท่ี 9 จากนั้นทำการวัดค่าความสูงของตายางพาราทุก ๆ 5 วันภายใน 1 เดอืน ดังผลการวัดในตารางท่ี 1  

 

                   
              (ก) ตน้ยางพาราในวนัท่ี 5                              (ข) ตน้ยางพาราในวันท่ี 10 

ภาพที่ 9 แสดงผลการเจรญิเตบิโตของตายางพาราในโรงเรือน 

 

จากภาพท่ี 9 แสดงผลการเจริญเติบโตของตายางพาราในโรงเรือนใน 1 เดือน โดยท่ีภาพ (ก) คือต้น

ยางพาราของวันท่ี 5 ภาพ (ข) คือตน้ยางพาราของวันท่ี 10 จนถึงวันท่ี 30 ดังผลการวัดความสูงในตารางท่ี 1 ต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดความสูง (เซนติเมตร : ช.ม.) ของตายางพารา  
ตัน/

วันที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 5.2 3.3 3.2 4.4 2.4 3.3 3.4 3.3 5.1 2.4 5.2 4.3 4.2 2.1 5.2 5.1 4.2 4.4 3.1 5.2 

 10 7.3 5.3 4.3 5.2 4.0 6.1 6.3 5.3 7.1 5.1 6.2 6.3 5.2 4.4 7.4 6.6 5.1 7.2 6.0 7.3 

 15 8.5 8.2 5.4 7.1 6.0 7.2 7.0 8.2 8.3 6.2 8.3 8.2 6.2 6.2 8.2 8.3 7.2 8.2 7.3 8.4 

 20 10.6 9.2 6.9 9.4 8.1 9.3 9.1 10.3 10.3 9.1 10.4 12.4 8.3 11.2 9.1 9.3 8.3 9.1 9.4 9.3 

 25 13.4 13.3 9.3 10.2 10.1 10.1 10.2 12.4 11.1 10.3 11.6 14.3 9.4 13.3 11.4 10.4 10.2 10.0 12.2 10.2 

 30 15.3 16.3 11.2 14.1 12.3 13.1 13.0 14.3 13.2 13.3 13.4 15.4 12.2 15.1 12.4 12.3 13.2 14.1 15.0 12.3 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดความสูง (เซนติเมตร : ช.ม.) ของตายางพารา สำหรับการทดลองอบตายางพารา

จะใช้ยางพารา 20 ต้นและเก็บผลการวัดทุกๆ 5 วัน ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า ต้นยางพาราท้ังหมดไม่มี

แมลงและไม่มกีารโรค มกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องคดิเป็นร้อยละ 100% ของอัตราการอยู่รอดเมื่อใชร้ะบบควบคุม

การเจรญิเตบิโตของตายางพาราโดยใชเ้ทคโนโลยไีอโอที 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากปัญหาการอบตายางพาราแบบเดมิท่ีใชค้นงานดูแลโดยไม่มีระบบควบคุมทำให้ตน้ยางพาราตายจากการ

ไม่ได้รับน้ำและแสงท่ีเพียงพอ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงสร้างระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพารา

โดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีขึน้มา และผลการจากทดสอบหลังการดำเนินงานในวิจัยนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อ ท่ี 1 

สำเร็จ โดยได้ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที ซึ่งสามารถควบคุมการเปิดปิด

ระบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ และบันทึกข้อมูลบนเซิรฟ์เวอร์ได้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 สำเร็จ โดยได้

ความรู้จากการออกแบบเว็บไซต์ หน้าจอควบคุมและการทำงานของระบบ เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟา้ แสดงกราฟ อุณหภูมิ 
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ความชื้น แสง และยังสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ และสุดท้าย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 สำเร็จ ที่พบว่าต้น

กล้าตายไม่น้อยกว่า 30 ต้นจาก 100 ต้นท่ีเพาะ หรือมี 6 ต้นตายใน 20 ต้นท่ีเพาะ หรือคิดเป็นอัตราการตายท่ี 30% 

หลังจากสร้างระบบสำเร็จพบว่ามีต้นกล้าอยู่รอดไม่ตาย 20 ตน้ในตัวอย่าง 20 ตันเพาะคิดเป็นอัตราการตาย 0%  

 

ข้อเสนอแนะ 

ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีเป็นรูปแบบของการจำลองและ

นำไปใช้งานจริงในโรงเรือนขนาดเล็กเพื่อนำไปแก้ปัญหาการอยู่รอดของต้นกล้ายางพาราได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามด้วย

ระบบยังมีจุดท่ีควรจะแก้ไขปรับปรุงเช่น เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเสียหายบ่อยเนื่องจากไม่มคีุณภาพถูกน้ำกัดกร่อน

ได้ง่ายและส่งผลทำให้ข้อมูลท่ีได้รับไม่แม่นยำทำให้ป้ัมน้ำทำงานหลายคร้ังในหน่ึงช่วงเวลา และเช่นกันการวัดอุณหภูมิ 

ความชื้นและแสง ควรมกีารทดสอบความแม่นยำของเซนเซอร์ต่างๆ ก่อนนำไปใชง้านจรงิหรือทดสอบมาตรฐานเทียบ

กับเคร่ืองมือวัดท่ียอมรับในอุตสาหกรรม หรือใช้เซ็นเซอร์ท่ีมีราคาแพงท่ีมคีวามทนทานและแม่นยำในการวัด สุดท้าย

ระบบควรมีการคำนวณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณน้ำท่ีใช้หากนำไปใช้ในโรงเรือนขนาดใหญ่ท่ีสามารถปลูกได้มากกว่า 

20 ต้น  
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การสร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

สำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด  

MOTION INFOGRAPHIC CREATION FOR PUBLIC RELATIONS FOR NAKHONSAWAN 

AGRICULTURAL MARKETING CO-OPERATIVE LIMITED 
 

ปิยนุช เจริญมูล1*  สุรพงษ์ วิริยะ1 และ อุทัยวรรณ แก้วตะค2ุ  

 

บทคดัย่อ 

ในบทความวิจัยนี้ได้พัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด เพื่อใช้สำหรับแนะนำข้อมูลด้านการตลาดให้กับลูกค้าบุคคลทั่วไป โดยใช้

ขั้นตอนตามแบบแผนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ดังนี้ (1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production), (2) ขั้นตอนการผลิต 

(Production) และ (3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)  เพื่อสร้างสื่อโดยอ้างอิงจากบริษัท สหกรณ์การเกษตร

เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Audition, Adobe illustrator,  

Adobe After Effects และ Adobe Premiere Pro เข้าด้วยกัน ผลการทดสอบการสร้างสื่อ สามารถแสดงผลได้อย่าง

ถูกต้องท้ังเนื้อหา ภาพ และเสียงบรรยาย บนอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ท่ีรองรับการแสดงผลไฟล์

ประเภท mp4 และมีผลลัพธ์ความพึงพอใจต่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย ทั้งเนื้อหา ภาพ และเสียงบรรยาย จาก

กลุ่มประชาชนท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.37) 

 

คำสำคัญ: สื่อโมชันกราฟกิ  การสื่อสาร   

                  

ABSTRACT 

This paper that there is develop the motion infographic for public relation for NakhonSawan Agricultural 

Marketing Co-Operative Limited in order to introduce and suggest marketing information for the customers. There 

are 3 steps as multimedia creation plan as follow (1) Pre-Production, (2) Production and (3) Post-Production in 

order that create the media with refer information from for NakhonSawan Agricultural Marketing Co-Operative 

Limited to make practical use the programs as Adobe Audition, Adobe illustrator, Adobe After Effects and Adobe 

Premiere Pro altogether. The test result of motion infographic creation that can display to be correct consist in the 

contents, the pictures and sound via Laptops, Smart phones and the devices which support to display the mp4 file 

type and the satisfaction result of the media include the contents, the pictures and sound from sample customers 

is very good. (X ̅= 4.37) 

 

Keywords: Motion graphic / Communication    
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีดีน้ันเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด

ท่ีผู้พัฒนาสื่อต้องการสื่อสารได้ ซึ่งการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ หรือการให้ความบันเทิงประกอบ

ความรู้ จึงเป็นอีกรูปแบบวิธีการท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางธุรกิจไปยังภาคประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์ที่ดีนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจเกิดการเติบโต เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว ยัง

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดตี่อความน่าเชื่อถอืของธุรกิจอกีด้วย  

บริษัทสหกรณ์การเกษตรเพื ่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด ประสบปัญหาด้านการ

ประชาสัมพันธ์ จึงทำให้สถานประกอบการไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของประชาชนในข้อมูลเชิงลึกทั้ง วัตถุประสงค์ของการ

ประกอบธุรกิจ หน้าที่การให้บริการและสินค้าที่ให้บริการ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ใช้ การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟ เพื่อ

เป็นสื ่อกลางที ่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้วยการนำภาพสื่อกราฟฟิกมาเรียงร้อยต่อกันเป็นเรื ่องของราว

ภาพเคลื่อนไหว สามารถผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไว้ด้วยกัน 

ตลอดจนการนำเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ ( Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน อินโฟกราฟิกนั้นสามารถช่วยให้

ผู้ใชง้านเข้าใจได้ง่ายขึน้ โดยใชก้ราฟกิในการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์ (J.Heer, et al., 

2010, S. Card, 2009) และมัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และใช้คอมพิวเตอร์

แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน ทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเน้นการ

โต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ได้หลากหลาย วิ ธีการดังกล่าวนอกจากจะ

สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลและเร่ืองราวท่ีต้องการถ่ายทอดออกไปได้อย่างกระชับ จะยังทำให้

ประชาชาชนผู้รับสื่อสามารถเขา้ใจเนือ้หาได้ง่ายชัดเจนในเวลารวดเร็ว  

ผู้จัดทำได้นำทฤษฎีของภาพ เสียง การใช้สี การเขียนบท และ สตอรี่บอร์ด และได้รวบรวมข้อมูลของบริษัท

จาก นายชวินทร์ ทองธานี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการ

รวบรวมข้อมูลของบริษัท เพื่อสร้างสื่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

นครสวรรค์ จำกัด ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการให้เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งมาก

ยิ่งขึน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อสร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด 

เพื่อใชใ้นการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ หนา้ที่การให้บริการ และสินค้าท่ี

ให้บริการ แก่ประชาชนท่ัวไปและลูกค้าของสถานประกอบการ 

  

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1.รวบรวมผลผลิตการเกษตรจาก

สมาชิกไปจำหน่าย แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม 2.จัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก และ 3.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การเกษตรให้แก่เกษตรกรลูกค้า โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า จะให้บริการแก่สมาชิกที่เป็นลูกค้า        

ธ.ก.ส. จำนวน 3.85 ล้านคน (ธ.ก.ส. ผนึกกรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนา สกต. 3 ด้าน, 2558) โดยจุดเริ่มต้น ธ.ก.ส.               

พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มวีัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
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สหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชพีเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือ

พัฒนาคุณภาพชวีติของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร (ธ.ก.ส., 2019)  

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาโลกธุรกิจไปด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคนิคการ

โฆษณาแบบใหม่ ซึ่งทำให้ธุรกิจที่ใช้อินโฟกราฟิกที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นั้นมีการเติบโตขึ้น 12% (HupSpot, 2013) 

นักการตลาดที่มคีวามเข้าใจจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังอำนาจของอนิเทอร์เน็ตในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายด้วย

วธีิการใหม่ ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดหีรือมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อโฆษณาแบบเดิม แมว้่าจะมขี้อบกพร่อง แต่

ข้อดีของการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต คือ การใชท้รัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพราะโฆษณาบนอนิเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นกว่าการใช้การตลาดแบบดั้งเดิม และการสื่อเฉพาะกลุ่ม สามารถกำหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งอาจมากกว่าการ

ใช้สื ่อโฆษณาอื ่น ๆ  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตสามารถอำนวยความสะดวกในการสื ่อสารสองทาง (Two-Way 

Communication) ได้จริงในข้อความโฆษณา (IT News, 2018) โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า E-Commerce อัน

จะช่วยให้การนำเสนอสินค้า มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม เนื่องด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ใช้ สร้างสื่อโฆษณา หรือ

ประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว หรือ นำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่

จำเป็นต้องเรียงลำดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย จะทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม 

อันจะช่วยดึงดูดคนเข้ามาชม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ (Namfon noiprasert, 2545) ทั้งธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ธุรกิจโฆษณา และการตลาด ตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) (สื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา, 2556) 

แอนิเมชัน หมายถึง “การสร้างการเคลื่อนไหว” ด้วยการนำภาพนิ่งมาเรียงลำดับกัน และการแสดงผลอยา่ง

ต่อเนื่อง ทำให้ดวงตาเห็นเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา โดยสามารถนำแอนิเมชันไปพัฒนางานใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน ภาพยนตร์แอนิเมชัน วดิีโอแอนเิมชัน และสื่อโฆษณาแอนิเมชัน เป็น

ต้น  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ (JACKSON OBRIEN, 2017) 

1. การสร้างงานแอนเิมชันแบบดั้งเดิม (Traditional Animation หรือ Drawn Animation) เป็นรูปแบบของการใช้

สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์มากที่สุด จะสร้างงานแอนิเมชันจากการวาดภาพโดยจะวาดภาพลงบน

กระดาษเพื่อเป็นการสร้างภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว ทุกรูปจะวาดแตกต่างกันเล็กน้อย วาดออกมาเป็นพันภาพ

พร้อมกับฉายภาพเหล่านี้ผ่านกล้องบันทึก กล้องวีดีโอ การทำในลักษณะนี้ต้องมีความสามารถด้านศิลปะในการวาด

ภาพสูง ใช้เวลาทำนานและตน้ทุนสูงมาก 

2. การสร้างแอนิเมชันบนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ (Motion Path) ให้กับภาพหรือกลุ่ม

ของภาพต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า Sprite ได้อย่างอิสระ เช่น การเด้งของลูกบอลหรือการบินของนก เป็นต้น แอนิเมชันชนิดนี้

จะใช้หลักการของภาพเวกเตอร์โดย Sprite จะเคลื่อนไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่ซึ่งเรียกว่า Spline โดยใช้วิธีคำนวณ

ผลลัพธ์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ข้อดีของพาธแอนิเมชันคือใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยเนื่องจากใช้ภาพแบบ

เวกเตอร์ในการสร้าง 

3. การสร้างงานแอนิเมชันด้วยคอมพวิเตอร์ (Computer Animation) เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Flash, Maya, modo, Lightwave เป็นต้น เพื่อสร้าง แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ 

(2D and 3D Animation) แอนิเมชัน 2 มิติจะเป็นการแสดงวัตถุแบบแบนราบโดยไม่คำนึงถึงความลึกโดยมองวัตถุใน

ระบบพิกัดแบบ 2 แกน คือแกน x และ y เท่านั้นส่วนแอนิเมชัน 3 มิติ จะพิจารณาถึงความลึกของวัตถุด้วยซึ่ง

จำเป็นต้องสร้างแบบจำลองของวัตถุ (Model) ขึ้นมาแล้วนำไป Render รวมทั้งสร้างคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับพื้นผิวของ

วัตถุนั้นเช่นมุมมองของกล้องหรือการกำหนดแสงเงา เป็นต้น โดยจะใช้ระบบพิกัดแบบ 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วยแกน              

x, y และ z (อภิพงศ์ ปิงยศ, มปป), (ชนะพัฒน์ พนมวัน ณ อยุธยา, มปป.) และ(นพินธ์ คุณารักษ์, 2556). 
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กระบวนการพัฒนาแอนเิมชันประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ 

 ขั้นตอนเตรียมการพัฒนา หรือขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) เป็นขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่การเตรียมเนื้อ

เร่ืองให้เป็นภาพโครงร่าง การวางแผนกลยุทธ์ การเตรียมงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีต้องใชใ้นการทำงาน การวาง

คอนเซ็ปต์ (Concept) และการพัฒนาแนวคิด (Idea) การวางหัวข้อเรื่อง (Outline a Topic) การกำหนดเรื่องราว (Storyline) 

การเขียนสคริปต์ การออกแบบลักษณะของตัวละคร (Character Design) การวาดการ์ตูน (Drawing) การกำหนดทิศทาง

ของศลิปะ (Art Direction) การสร้างสตอร่ีบอร์ด (Storyboard)  

ขั้นตอนการพัฒนางาน (Production) เป็นขั้นตอนการเริ่มลงมือทำงานแอนิเมชันจาก Storyboard ที่เตรียมไว้

ก่อนหน้านี้ จากขั้นตอนการเตรียมงาน เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งจะเริ่มจากการจัดวาง  Layout โดยการทำแอนิเม

ติก (Create an Animatic) การเตรียมและทดสอบเสียง (Sound & Testing) การกำหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัว

ละครและภาพไปจนถึงการทำแอนเิมชันส่วนต่าง ๆ จนครบหมดท้ังเร่ือง  

 ขั้นตอนการเก็บงาน (Post-Production) เป็นขัน้ตอนการปรับแต่งเสียง การใส่ Preloaded ใส่ Title และ Credit 

ใส่ปุ่มหยุด หรือการเล่นซ้ำ การนำเสนองานในรูปแบบอินเตอร์เน็ตหรือการนำเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการนำไปใช ้ถือว่างานท่ีได้จากขั้นตอนนี้จะเป็นงานแอนิเมชันท่ีเสร็จสมบูรณ์ท้ังภาพ และเสียงพร้อม

จะนำไปใชง้านจรงิ (นิพนธ์ คุณารักษ์, 2556) 

อินโฟกราฟิก (Infographic) หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูล 

และกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือ

ภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว และชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้

โดยไม่จำ เป็นต้องมีผู้นำ เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านข้อมูล ข้อมูลที่จะนำเสนอ

ตอ้งมีความหมาย มคีวามน่าสนใจเร่ืองราวเปิดเผยเป็นจริง มคีวามถูกต้อง  และด้านการออกแบบ การออกแบบต้อง

มีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทำงาน และความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย  ใช้งานง่าย และใช้ได้

จริง โดยนำมาประยุกต์เข้ากับ ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ (Theory of Composite) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายขององค์ประกอบ

ศิลปะเพื่อความงามและดึงดูดความสนใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตรกรรม ศิลปินผู้

สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม และความพึงพอใจของตนเอง รวมทั้งผู้อื่นด้วย ฉะนั้นจึงต้องพยายามทำทุก

วิถีทางเพื่อทำให้ผลงานที่ออกมาน่าสนใจ ซึ่งต้องนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดวางเข้าด้วยกัน โดยยึดหลักทำให้เกิด

ความสวยงาม เพื่อเป็นสื่อแสดงความหมาย การนำเอาองค์ประกอบศลิป์มาจัดทำในงานศลิปะเพื่อแสดงเร่ืองราว สื่อ

ความหมาย โดยการอาศัยผลงานศิลปะเป็นสื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ(อภิพงศ์ ปิงยศ, มปป), (ชนะพัฒน์ พนมวัน            

ณ อยุธยา, มปป.) และ(นิพนธ์ คุณารักษ์, 2556) โมชันอินโฟกราฟิก หรืออินโฟกราฟิกมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่ใช้ในการ

นำเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัท และสามารถแนะนำกิจกรรม หรือแนวความคิดต่าง ๆ ของบริษัทในการให้บริการ

และสินค้า โดยใชโ้มชันอินโฟกราฟิกในการนำเสนอ (Siricharoen, 2013). และ (Gao Ru and Zhang Ya Ming, 2014). 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสำรวจสภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลตามพันธกิจของอาจารย์ใน

วทิยาลัยพยาบาลลังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบไปด้วย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อคำถามประเภทปลายเปิด หรือข้อคำถามปลายเปิดที่ให้ข้อมูลเป็นตัวเลข โดย

การคำนวณค่าสถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ค่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อคำถามประเภทปลายเปิดที่ให้ข้อมูลเป็นข้อความด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา 

(Content Analysis) 

3. การแปลผลข้อมูล ผู้วิจัยแปลผลระดับการปฏิบัติงานจริงตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในวิทยาลัย               

พยาบาลลังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึน้ ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลตามพันธกิจของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) นำค่าเฉลี่ยมาเทียบกบัเกณฑ์ 

ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) มีรายละเอยีดดังนี ้ 

ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 

1.00 - 1.50  มลีักษณะการปฏบัิตติรงกับสภาพความเป็นจริงน้อยท่ีสุด 

1.51 - 2.50 มลีักษณะการปฏบัิตติรงกับสภาพความเป็นจริงน้อย 

2.51 - 3.50 มลีักษณะการปฏบัิตติรงกับสภาพความเป็นจริงปานกลาง 

3.51 - 4.50 มลีักษณะการปฏบัิติตรงกับสภาพความเป็นจริงมาก 

4.51- 5.00 มลีักษณะการปฏบัิตติรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

จากแนวคิดในการวิเคราะห์ของ (จุฬาพร, 2556). ผู้จัดทำจะใช้แนวทางดังกล่าว ร่วมกับการเก็บรวบรวม

ข้อมูลผลความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท (Likert Scale) เพื่อเก็บข้อมูล 

โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้(บุรินทร์, 2013) และ Greedisgoods (2018). 

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  

 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  

 1 หมายถึง มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การสร้างสื่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด 

เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ หนา้ที่การให้บริการ และสินค้าท่ีให้บริการ 

แก่กลุ่มลูกค้าของสถานประกอบการ จะเนน้การออกแบบและใส่เอฟเฟคเพื่อให้มคีวามน่าสนใจ ในตัวช้ินงาน ด้วยการ

สร้างวีดีโอโมชันอินโฟกราฟิก การนำภาพสื่อกราฟฟิกมาเรียงร้อยต่อกันเป็นเรื่องของราวภาพเคลื่อนไหว โดย

ประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เข้ากับ Adobe Illustrator ร่วมดว้ย Adobe After Effects และ Adobe Premiere 

Pro เป็นวีดีโอพร้อมเสียงบรรยาย และเสียงเพลง ระยะเวลา 3 นาที โดยอ้างอิงเนื้อหาข้อมูลจากสหกรณ์การเกษตร

เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ จำกัด ซึ่งมี นายชวนิทร์ ทองธานี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อส่งเสริม

การตลาด เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการรวบรวมขอ้มูลของบริษัท  

 

วิธีดำเนนิการวิจัย  

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อสร้างสื่อโมชันอนิโฟกราฟกิสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

นครสวรรค์ จำกัด สำหรับนำเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานประกอบการ มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังภาพท่ี 1 คือ 
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ภาพที่ 1  แผนภาพกระบวนการพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟกิสำหรบั 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด 

 1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) มดีังนี้  

  1.1 การรวบรวมข้อมูล ผู้จัดทำได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ  

รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้

ประชานชนได้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส . นครสวรรค์ 

จำกัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลและเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดออกไปได้อย่างกระชับ ทำให้

เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายชัดเจนในเวลารวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการให้

เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งมากยิ่งขึ้น 

  1.2การศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้อง ผู้จัดทำได้ศึกษาและเลือกการพัฒนาสื่อโมชัน

กราฟฟิก ด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้ 

- โปรแกรม Adobe After Effects CC ใชส้ำหรับการสร้างเอฟเฟคให้กับงาน 

- โปรแกรม Adobe illustrator CS6 ใชส้ำหรับกระบวนการสร้างภาพร่าง 

- โปรแกรม Adobe Premiere Pro ใชส้ำหรับการตัดต่อวดิีโอ 

- โปรแกรม Adobe Audition ใชส้ำหรับการตัดต่อเสียง 

2. ขั้นตอนการผลิต (Production) มดีังนี้ 

  2.1 การเขียนเนื้อเร่ืองและบทภาพ คือ การจัดวางเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบของตารางเพื่อร่างภาพลง

ไปตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเรียงร้อยให้เกิดภาพเคลื่อนไหว พร้อมกับการกำหนดรูปแบบเสียงพากย์ หรือ

เสียงดนตรี ประกอบเหตุการณ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ของ
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สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวที่

น่าสนใจ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างบทภาพการสร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับสหกรณ์

    การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด 

ลำดับ รูปภาพ รายละเอียด 

1  

 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect 

บทบรรยาย: Logo สกต. 

 

2 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตรี 

บทบรรยาย: เรามารูจ้ักกับกิจการของ สกต. กนัดีกว่า 

3 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตรี 

บทบรรยาย: ไม่ว่าช็อปของ สกต. นั้นจะอยู่ไกลแค่ไหน รถขนส่ง

ของ สกต. นัน้ก็จะสง่ให้ถงึทีห่มาย 

 

  2.2 การออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การออกแบบตัวละครหลักและตัวประกอบ เพื่อใช้

เป็นองค์ประกอบหลักในการเดินเรื ่อง จากนั ้นดำเนินการ (2) การออกแบบฉากพื้นหลัง เพื ่ออธิบายเกี ่ยวกับ

สถานการณ์ท่ีตัวละครกำลังดำเนนิเร่ือง 

  2.3 การบันทึกเสียงบรรยาย เป็นกระบวนการบันทึกเสียงพากย์ประกอบการให้ความรู้ตามเนื้อ

เร่ืองบทบรรยายท่ีวางไวต้ามการเขียนเนื้อเร่ืองและบทภาพในข้อท่ี 2.1 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) มดีังนี้ 

  3.1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟกิโดยใชโ้ปรแกรม Adobe illustrator CS6 ใชใ้นกระบวนการสร้างภาพ

ร่าง ร่วมกับ โปรแกรม Adobe Audition ในการตัดต่อเสียง พร้อมใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อวิดีโอ 

และใชโ้ปรแกรม Adobe After Effects CC ใชใ้นการสร้างเอฟเฟคให้กับงาน ตามการจัดวางเนื้อหาในขัน้ตอนการผลิต  

  3.2 การอนิเมทสื่ออินโฟกราฟฟิก โดยการนำส่วนประกอบในแต่ละฉาก มาทำการตัดต่อ ใส่เสียง

พากย์บรรยาย เสยีงดนตรี แล้วทำการเรนเดอร์ เพื่อสร้างเป็นสื่อไฟล์ภาพยนตร์  

  3.3 การทดสอบสื่อโมชันอินโฟกราฟฟิก โดยนำเสนอการทดสอบของสื่อไฟล์ภาพยนตร์ต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำขอเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาทำการปรับปรุงแก้ไขจนไฟล์สื่อภาพยนตร์สำเร็จสมบูรณ์ 
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  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสรุปผลการทดสอบสื่อโมชันอินโฟกราฟฟิก ได้ใช้วิธีการ

นำเสนอสื่อต่อประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ 

จำกัด แลว้วัดผลด้วยแบบประเมินผลความพงึพอใจ และใชว้ธีิการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โดยใชค้่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เบสท์ ดังนี้  

   3.4.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดย

คัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างจากสมาชกิที่สมัครใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใชง้านจำนวน 30 คน 

   3.4.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกแยกประเมิน

ความพึงพอใจเป็นด้านทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหา, (2) ความพึงพอใจด้านกราฟิกและความ

พงึพอใจด้านแอนเิมชัน และ (3) ความพงึพอใจด้านเทคนิค  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อสร้างสื ่อโมชันอินโฟกราฟฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์สหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด ได้ผลการพัฒนาดังภาพแสดงตัวอย่างในตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงตัวอย่างเนือ้เร่ืองการสร้างสื่อโมชันอนิโฟกราฟกิเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับสหกรณ์

    การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด 

ลำดับ รูปภาพ รายละเอียด 

1  

 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect 

บทบรรยาย: Logo สกต. 

 

2  ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตรี 

บทบรรยาย: เรามารูจ้ักกับกิจการของ สกต. กนัดีกว่า 

3  ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตรี 

บทบรรยาย: ไม่ว่าช็อปของ สกต. นั้นจะอยู่ไกลแค่ไหน รถขนส่ง

ของ สกต. นัน้ก็จะสง่ให้ถงึทีห่มาย 

 

หลังจากการทดสอบการแสดงผลภาพและเสียงของสื่ออิโมชันกราฟฟิก พร้อมผู้เชียวชาญ พบว่าสามารถ

แสดงผลเนื้อหาได้อย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อ จึงได้มีการนำสื่ออิโมชันกราฟฟิก ไป

นำเสนอต่อกลุ ่มโดยคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากสมาชิกที ่สมัครใหม่ ซึ ่งเป็นกลุ ่มผู ้ใช้งานจำนวน 30 คน เพื่อ
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ประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรเพื ่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด ได้ผลการวิเคราะห์ ตาม

แนวความคิดของเบสท์ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟกิ 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 17 56.70 

 หญิง 13 43.30 

อายุ   

 ต่ำกว่า 21 ป ี 3 10.00 

 21 – 35 ป ี 12 40.00 

 36 – 45 ป ี

46 ปีขึน้ไป 

13 

2 
43.30 

6.70 

ระดับการศึกษา   

 ต่ำกว่าปรญิญาตรี 15 50.00 

 ปรญิญาตร ี

ปรญิญาโท หรือสูงกว่า 

12 

3 

40.00 

10.00 

 รวม 30 100.00 

   

ตารางที่ 4 ตารางผลประเมินความพึงพอใจการสร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับ   

    สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด 

รายการประเมนิ x  
ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 4.60 มากท่ีสุด 

1.1) เนือ้หาของสื่อสอดคล้องกับจดุประสงค์ขององค์กร 4.63 มากที่สุด 

1.2) เนือ้หามีความถูกต้องชัดเจน 4.77 มากที่สุด 

1.3) ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเนือ้หา 4.40 มาก 

2. ความพึงพอใจด้านกราฟิกและแอนเิมชัน 4.34 มาก 

2.1) กราฟิกมคีวามทันสมัย 4.33 มาก 

2.2) จังหวะการสับเปลี่ยนภาพและฉาก 4.17 มาก 

2.3) สีที่ใช้มีความเหมาะสมสบายตา 4.17 มาก 

2.4) ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 4.27 มาก 

2.5) เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความเหมาะสม 5.00 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจด้านเทคนิค 4.18 มาก 

3.1) เทคนคิที่ใชใ้นการนำเสนอ 4.33 มาก 

3.2) ด้านการเคลื่อนไหว 4.00 มาก 

3.3) เทคนคิการออกแบบ 4.20 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 มาก 
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อภปิรายผลการวิจัย  

จากผลการสร้างสื่อโมชันอนิโฟกราฟกิเพ่ือการประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

นครสวรรค์ จำกัด ผลลัพธ์ท่ีได้จากการพัฒนา คือ สื่อเคลื่อนไหวโมชันอินโฟกราฟิกไฟล์นามสกุล mp4 และเคร่ืองเล่น

ไฟล์ mp4 จากการพัฒนาสื่อเทคโนโลยอีินโฟกราฟกิ ของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ 

จำกัด โดยใชข้ั้นตอนในการพัฒนา ได้แก่ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) ขั้นตอน

หลังการผลิต (Post-Production) เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด เพื่อให้ประชาชาชนผู้รับสื่อสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายชัดเจนในเวลารวดเร็ว  โดย

สามารถแสดงผลบนได้ท้ังบนอุปกรณ์คอมพวิเตอร์, สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ท่ีรองรับการแสดงผลไฟล์ mp4 

ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสรุปผลการทดสอบสื่อโมชันอินโฟกราฟฟิก พบว่าผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการสร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.

ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด จากตารางท่ี 3 และตารางที่ 4  มรีายละเอยีด ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินจากสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก

สมาชิกท่ีสมัครใหม ่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใชง้านจำนวน 30 คนพบว่า เป็นเพศชาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 เป็นเพศหญิง 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 และส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

2. การวเิคราะห์ผลการประเมินความพงึพอใจของสื่อโมชันอินโฟกราฟกิแยกประเมนิความพึงพอใจเป็นด้าน

ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด, (2) ความพงึพอใจด้านกราฟิกและความพงึพอใจด้านแอนเิมชัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.34 ระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก และ (3) ความพึงพอใจด้านเทคนิค พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 

และความพึงพอใจของทัง้ 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

ด้วยวิธีการพัฒนาการสร้างสื่ออิโฟกราฟฟกิยังไม่สามารถดำเนินการพัฒนาด้วยบางเทคนิคหรือขั้นตอนการ

ทำงานได้ เช่น การพัฒนาในรูปแบบสื่อ 3 มิติ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงมีขอเสนอแนะให้การมี

การใช้เทคนิคท่ีมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาสื่อท่ีมีรูปแบบตามท่ีต้องการได้มากยิ่งขึน้ เป็นต้น 
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การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง เงินส่งเสริมชาวไร่ 

THE MOTION INFOGRAPHIC DEVELOPMENT OF PROMOTION OF FARMER 
 

กนกการ กาญจนาภาส1  สุรพงษ์  วริิยะ1* และ สุกิจ กมลสนิธ์ุ2 

 

บทคดัย่อ 

ในงานวิจัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่ออนิโฟกราฟกิ เร่ือง เงนิส่งเสริมชาวไร่ ในการประชาสัมพันธ์ระบบ 

การเบิกเงินส่งเสริมท่ีให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปใชไ้ด้อย่างถูกขั้นตอน โดยใช้หลักการในการพัฒนาสื่อ

แอนิเมชันในการพัฒนาคือ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้มี

การประเมินความพึงพอใจของการใช้สื่อโดยกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานจริงจำนวน 30 คน โดยผลการวิจัยพบว่าสื่อท่ี

พัฒนานั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ภาพและเสียงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผลการประเมินความพึงพอใจ

จากผู้ใชง้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.68)  

 

คำสำคัญ: เงินส่งเสริมชาวไร่  สื่อโมชันอนิโฟกราฟกิ  มัลตมิเีดีย 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was motion infographic development of promotion of farmer using for 

publication about withdraw promotion of farmer system to enhance appeal, comprehension, retention and 

correctly using. By using the principles of animation media development. Steps are pre-production, production, 

and post-production. In addition, the researcher has evaluated the satisfaction of media usage by a sample of 

30 users. The results show that the developed media can work correctly. The image and sound are in the same 

direction. And the results of the user satisfaction evaluation were at the highest level (x ̅ = 4.68). 

 

Keywords: Promotion of framer / Motion infographic / Multimedia 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

กระบวนการเบิกจ่าย เงินเกี๊ยว หรือเงินส่งเสริม ท่ีชาวไร่อ้อยจะได้รับจากโรงงานน้ำตาล เพื่อใช้ เป็นทุน

หมุนเวียนในการปลูกอ้อยช่วงต้นฤดู ในทางนิติกรรม คือ เงินมัดจำในการขายอ้อยล่วงหน้านั่นเอง โดยชาวไร่ทำ

สัญญาขายอ้อยให้โรงงานและโรงงานจ่ายเงินมัดจำเป็นเช็คล่วงหน้า สำหรับการเบิกจ่ายเงินเกี๊ยวนั้นเดิมจะมีระบบ

การขอเงินเกี๊ยวแบบเก่า ซึ่งมีการทำงานท่ีซับซ้อนและยุ่งยากมาก และที่สำคัญในกระบวนการขอเงินส่งเสริม ต้องใช้

ระยะเวลาในการดำเนินการมาก จึงได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการขอเงินส่งเสริมของ

ชาวไร่  ซึ่งชาวไร่นั้นยังไม่ทราบถึงระบบการเบิกจ่ายเงินเกี๊ยวในรูปแบบใหม่นี้ ท้ังนี้ผู้จัดทำได้มองว่าเป็นปัญหาหนึ่งท่ี

 
1 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมเีดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเจ้าพระยา 
2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ควรได้รับการแก้ไขในการนำเสนอให้ชาวไร่ได้ทราบข้อมูล จึงได้มีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กระบวนการ

เบิกจ่ายเงินเกี๊ยวในระบบใหม่ ให้ชาวไร่ได้ทราบและเขา้ใจในระบบใหม่ได้ง่ายและถูกตอ้ง 

โดยการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน

ร่วมกับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในหลายรูปแบบ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใชง้าน เช่น สื่อมัลตมิเีดียท่ีผลิตเพื่อ

นำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และอื่น ๆ เป็นต้น 

มัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานกันระหว่างข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไว้ด้วยกัน ตลอดจนการนำเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใชม้าผสมผสานเข้าด้วยกัน และมัลติมีเดีย

เป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิด

เข้าด้วยกัน ท้ังตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเน้นการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้ 

องค์ประกอบท่ีขาดกันไม่ได้ และเนื่องจากงานมัลติมเีดีย เป็นเทคโนโลยขีองสื่อท่ีหลากหลายสื่อ ซึ่งรวมไปถึงการสร้าง

สื่อแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิก เป็นการนำเนื้อหาข้อมูลมากมายมาศึกษาและสรุปเป็นกราฟิกท่ีออกแบบเป็นภาพนิ่ง 

หรือภาพเคลื่อนไหว ให้ผู้ ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาความหมายของข้อมูลได้ ง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน 

(learningstudio.info, ออนไลน์) โดยสื่ออินโฟกราฟิกนั้นช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ในความสามารถการมองเห็นของมนุษย์ได้อีกดว้ย (J. Heer, et al.,2010, S. Card, 2009) 

ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการเบิกเงินเกี๊ยวของชาวไร่ให้เป็นท่ีรู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทาง

ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดจัดทำการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เร่ือง เงินส่งเสริมชาวไร่ เพื่อเป็นการแนะนำระบบการเบิกเงิน

เกี๊ยวท้ังในรูปแบบเก่าและใหม่ โดยนำวิธีการนำเสนอแบบอนิโฟกราฟิกมาใชเ้พื่อให้ผู้รับชมเข้าใจได้ง่าย และสามารถ

นำไปปรับใชไ้ด้อย่างถูกต้องอกีด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาสื่ออนิโฟกราฟกิ เร่ือง เงนิส่งเสริมชาวไร่ ในการประชาสัมพันธ์ระบบการเบิกเงินส่งเสริมท่ีให้ผู้ 

รับชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปใชไ้ด้อย่างถูกขั้นตอน 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง  

 อินโฟกราฟิกเป็นการนำเสนอข้อมูลประเภท data visualization ประเภทหนึ่งท่ีนำเสนอข้อมูลสารสนเทศได้

อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย (Thatcher, B., 2012). โดยสื่ออนิโฟน้ันสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น (J. Heer, et 

al.,2010) ประเภทของอินโฟกราฟิกประกอบไปด้วย Statistical Based, TimeLine Based, Process Based และ 

Location หรือ Geography Based (Waralak. V, 2014) ในงานวิจัยนี้ได้นำเอาสื่ออินโฟกราฟิกท่ีนำเสนอเป็นภาพนิ่งมา

ผนวกกับการเคลื่อนไหว (Animation) และเสียง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้รับชมซึ่งเรียกว่า โมชันอินโฟกราฟิก 

หรือโมชันกราฟิก จะเป็นการรวมเอาข้อความ การเคลื่อนไหว กราฟิก (Freeman, 2017) และเสียงประกอบเข้าดว้ยกัน 

ผลท่ีได้คือทำให้สามารถเสริมประโยชน์การเรียนรู้ด้วยภาพของอินโฟกราฟิกแบบคงท่ีได้เนื่องจากการนำเสนอท่ีเป็น

เพิ่มการมีส่วนรวมของผู้ใช้งานเข้าไป (Lankow et al., 2012) ในการพัฒนาสื่ออนิโฟกราฟิกนั้นมีขั้นตอนในการพัฒนา 

ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-

Production) นำมาใช้ในกระบวนการนำเสนอขั้นตอนการขอรับเงินส่งเสริมของชาวไร่อ้อย โดยเงินส่งเสริมชาวไร่ หรือ

เงินเกี๊ยว หรือเงินบำรุงออ้ย คือ เงินมัดจำในการขายออ้ยล่วงหน้านั่นเอง โดยชาวไร่ทำสัญญาขายออ้ยให้โรงงานและ

โรงงานจ่ายเงินมัดจำเป็นเช็คล่วงหนา้ ซึ่งชาวไร่มักนำไปขายลดกับธนาคารท่ีโรงงานมเีครดิตอยู่ แต่ก็มชีาวไร่บางราย

ท่ีเก็บเช็คไว้รอเข้าบัญชเีมื่อเช็คครบกำหนดในช่วงท่ีมีการส่งอ้อยเข้าโรงงาน สำหรับการให้เงินเกี๊ยวผ่านหัวหน้าโควตา
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นัน้ หัวหน้าโควตามักจะนำเงินเกี๊ยวไปปล่อยต่อให้ลูกไร่ของตนในลักษณะเดียวกัน (สำนักงานคณะกรรมการออ้ยและ

นำ้ตาลทราย, ออนไลน์) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโมชันอินโฟกราฟิก 2 มติิ 

2. สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยตัวละครหลัก 9 ตัวละคร ได้แก่  ชาวไร่  นักสำรวจ  หัวหน้าหน่วย  

หัวหน้าธุรการ  ธุรการหน่วย  ธุรการเขต  ผู้บริหาร แผนกบัญชี  แผนกการเงิน และฉาก 2 ฉากหลัก ๆ ได้แก่ ฉาก

โรงงานหน่วยส่งเสริม และฉากหน่วยงาน 

3. สื่อโมชันอนิโฟกราฟกิเหมาะกับบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย ท่ีเป็นชาวไร่ของโรงงานเกษตรไทย ฯ 

4. ระยะเวลาของสื่อ 3 - 4 นาที เป็นคลปิวดีีโอในรูปแบบสื่อโมชันอนิโฟกราฟกิ 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เร่ือง เร่ือง เงินส่งเสริมชาวไร่ ได้นำเนื้อหา

จากหนังสอื และวารสารประชาสัมพันธ์ของบริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) รวมถึง

เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้ชาวไร่ได้ทราบระบบการเบิกจ่ายเงินเกี๊ยว โดยมี

ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ผู้วิจัยได้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ 

วารสารต่าง ๆ ผู้บริหาร เพื่อนำเขียนเนื้อเร่ือง และบทภาพ (Storyboard) ตามตารางท่ี 1 ซึ่งในส่วนของบทภาพนั้นจะ

ประกอบไปด้วยฉาก และรายละเอยีดของแต่ละฉาก เช่น ขนาดภาพ มุมกลอ้ง เสียง บทบรรยาย เป็นต้น 

 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างบทภาพ (Storyboard)   

ลำดับ ฉาก รายละเอียด 

3 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกลอ้ง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตร ี

บทบรรยาย: ซึ่งเดิมนัน้จะมีระบบการขอเงินเกี๊ยว

แบบเก่า โดยมีการทำงานท่ีซับซ้อนและยุ่งยาก

มาก  

4 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกลอ้ง: High-angle shot 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตร ี

บทบรรยาย: และท่ีสำคัญในกระบวนการของเงิน

ส่งเสริม ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดำเนินการมาก 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนของการผลิต (Production) เมื่อได้บทภาพท่ีออกแบบมาแล้วนัน้ทางผู้วิจัยจึงได้นำบท

ภาพมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เร่ือง เงนิส่งเสริมชาวไร่  โดยทำการวาดภาพตัวละคร ท้ัง 9 

ตัว ฉาก และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของภาพ  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)  

 เมื่อทำการออกแบบส่วนประกอบในแต่ละฉากแล้วนั้น จึงได้ทำการตัดต่อและใส่เสียงบรรยายประกอบแล้ว

จึงนำไปสู่กระบวนการเรนเดอร์ เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพยนตร์ในการเปิดแสดง 

ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบแอนเิมชัน 

 ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบสื่อ โดยหลังจากสร้างสื่อเสร็จสิ้นได้ทดสอบการทำงานของสื่อท่ีเป็นไฟล์วิดีโอ ด้วย

ตัวผู้วิจัย และคุณมานะ โกทัน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเบิกเงินส่งเสริมของชาวไร่ เมื่อพบข้อผิดพลาดจะนำมาปรับปรุง

แก้ไขจนแน่ใจได้ว่าสื่อนี้ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ทางผู้จัดทำได้นำสื่อไปใชใ้นการเผยแพร่ และได้มกีารประเมินความพงึพอใจต่อสื่อ โดยชาวไร่อ้อย

รับชมสื่อ จำนวน 30 คน โดยแบบประเมินประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วยสถานภาพ

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ และระดับการศึกษา  

 ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพงึพอใจที่มตี่อระบบในส่วนของกลุ่มตัวอย่างชาวไร่อ้อย เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าของลเิคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) ประกอบไปด้วย 

  2.1 ความพงึพอใจด้านเนื้อหา 

  2.2 ความพงึพอใจด้านกราฟิกและแอนิเมชัน 

  2.3 ความพงึพอใจด้านเทคนิค 

 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะของผู้ท่ีรับชมสื่อ  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ได้มีการจัดเก็บขอ้มูลจากชาวไร่อ้อยจำนวน 30 คน 

 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติ ท่ี ใช้ได้แก่  จำนวน (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เร่ือง เงินส่งเสริมชาวไร่  สถิติท่ีใช้ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยการแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตาม

แนวความคิดของ เบสท์ (Best W. John, 1997: 190) แล้วนำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคำ

บรรยาย ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 

หลังจากท่ีผู้วจิัยได้พัฒนาสื่อโมชันอนิโฟกราฟกิแล้วน้ัน และไดน้ำไปทดสอบการใช้งานกับชาวไร่ออ้ยจำนวน 

30 คน ซึ่งไดผ้ลการวิจัยดังนี ้

1. การพัฒนาสื่อโมชันอนิโฟกราฟิก 

ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาแอนิเมชัน โดยมีขั้นตอนท้ังหมด 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

และได้มีการทดสอบการทำงานของสื่อและแสดงผลได้อย่างถูกต้องท้ังภาพและเสียง โดยผลจากการพัฒนาสื่อโมชัน

อนิโฟกราฟกิสามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ภาพแสดงเนื้อเร่ืองสื่อเคลื่อนไหวอนิโฟกราฟกิ เร่ือง เงนิส่งเสริมชาวไร่ 

ลำดับ รูปภาพ รายละเอียด 

2 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกลอ้ง: High-angle shot 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตร ี

บทบรรยาย: การขอรับเงินส่งเสริมของชาวไร่

ออ้ย เรียกอีกแบบหนึ่งว่า “เงนิเกี๊ยว” 

3 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกลอ้ง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตร ี

บทบรรยาย: ซึ่งเดิมนัน้จะมีระบบการขอเงินเกี๊ยว

แบบเก่า โดยมีการทำงานท่ีซับซ้อนและยุ่งยาก

มาก 

4 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกลอ้ง: High-angle shot 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตร ี

บทบรรยาย: และท่ีสำคัญในกระบวนการของเงิน

ส่งเสริม ต้องใชร้ะยะเวลาในการดำเนนิการมาก 

5 

 

ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกลอ้ง: Eye Level 

Sound: เสียงเพลง Effect, ดนตร ี

บทบรรยาย: จึงได้มกีารพัฒนาระบบขึน้มาใหม่ 

เพื่อให้สะดวกและงา่ยต่อการขอเงินส่งเสริมของ

ชาวไร ่

 

 ผู้วจิัยได้ทำการทดสอบสื่อหลังจากสร้างสื่อเสร็จสิ้นได้ทดสอบการแสดงผลท้ังภาพและเสียงบรรยายดว้ยตัว

ผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่พบข้อผิดพลาด สามารถแสดงผลได้ตรงกับเนื้อหาทัง้ภาพและเสียง 
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2. ผลการประเมินสื่อโมชันอนิโฟกราฟิก 

ในการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเร่ือง เงินส่งเสริมชาวไร่ ทางผู้วิจัยได้ทำการ

ทดลองนำไปใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 30 คน จากสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชาย 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 เป็นเพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 มอีายุระหว่าง 36 – 45 ปี จำนวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.30 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ

การประเมินความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวความคิดของ เบสท์  (Best W. John. 1997, p190) 

ตามตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว ้ความพึงพอใจของสื่อโมชัน

    อนิโฟกราฟกิเร่ือง เงนิส่งเสริมชาวไร ่

รายการประเมิน x  ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจดา้นเนื้อหา 4.78 มากทีสุ่ด 

1.1) มีความเข้าใจง่าย 4.33 มาก 

1.2) มคีวามถูกต้อง 5.00 มากที่สุด 

1.3) ระยะเวลามคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา 5.00 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจดา้นกราฟิกและแอนิเมชัน 4.67 มากทีสุ่ด 

2.1) กราฟิกมคีวามทันสมัย 4.67 มากที่สุด 

2.2) จังหวะการสับเปลี่ยนภาพและฉาก 5.00 มากที่สุด 

2.3) สีสันมคีวามเหมาะสมกับงาน 4.00 มาก 

2.4) ระยะเวลาของสื่อมคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 มากที่สุด 

2.5) การบรรยาย 5.00 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจดา้นเทคนิค 4.58 มากทีสุ่ด 

3.1) ความสามารถในการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 4.33 มาก 

3.2) ความรวดเร็วในการแสดงผล 4.83 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อการพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเร่ือง เงินส่งเสริม

ชาวไร่ โดยผู้กลุ่มตัวอย่างชาวไร่และผู้ท่ีต้องการรับชม โดยแยกประเมินความพึงพอใจเป็นด้านท้ังหมด  3 ด้าน ได้แก่ 

ความพึงพอใจด้านเนื้อหา พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.78 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจด้าน

กราฟกิและแอนิเมชัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.67 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพงึพอใจด้านเทคนิค 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.58 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนาสื่อโมชันอนิโฟกราฟกิเร่ือง เงินส่งเสริมชาวไร่  ได้มีขั้นตอนในการพัฒนาตามขั้นตอนดังนี้คือ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) การ

ทดสอบการทำงานของสื่อโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

ชาวไร่อ้อย โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยจากการพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เร่ือง เงินส่งเสริม

ชาวไร่ นี้มีเนื้อหาท้ังหมด 8 ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนคือ 1. นักสำรวจ 2. ธุรการหน่อย 3. หัวหน้าหน่วย 4. ธุรการเขต    

5. หัวหน้าธุรการ 6. ผู้บริหาร 7. บัญชี 8. การเงิน โดยงานวิจัยน้ีมีความสอดคล้องกับความตอ้งการของบริษัท โดยได้

ผลลัพธ์จากการพัฒนาคือ สื่อโมชันอินโฟกราฟิกไฟล์นามสกุล mp4 จากการพัฒนาสื่อออกมานั้นมีความสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Patchara Vanichvasin ท่ีใช้สื่ออินโฟกราฟิกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของนักศึกษา เพิ่ม

ความน่าสนใจ ความเข้าใจ และความจดจำในเนื้อหา (Patchara, 2013)  

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนางานวจิัยบางเทคนิคหรือขั้นตอนการทำงานไม่สามารถดำเนินงานได้ ผู้วิจัยควรใชรู้ปแบบในการ

พัฒนาเทคนิคการทำงานท่ีทันสมัย เน้นการทำงานของเวลา และการทำสื่อให้มีรูปแบบท่ีต้องการออกมามากท่ีสุด 

เพื่อท่ีจะได้ช้ินงานท่ีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบ 3 มิตไิด้อีกดว้ย 
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G SUITE FOR EDUCATION นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

G SUITE FOR EDUCATION AN EDUCATIONAL INNOVATION IN 21ST CENTURY 
 

จักรพันธ์  จันทร์เขียว1* และ เนาวรัตน์  ป่ินอำนาจ2  
 

บทคดัย่อ  

บทความนี้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ G Suite  for Education ซึ่งเป็นนวัตกรรม

การศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการจัดการ

ระบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันได้ทุกสถานท่ี  ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ท่ีสามารถ

เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนระบบคลาวด์ ติดต่อสื่อสาร 

กำหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมาย ทำกิจกรรมกลุ่มใต้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกท้ังอาจารย์ 

นักศกึษา ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารในรายวชิาเรียนได้อีกดว้ย 

 

คำสำคัญ: G Suite เพื่อการศึกษา  นวัตกรรมทางการศกึษา  

 

ABSTRACT  

The article describes the instruction of using G Suite for Education. This is an educational innovation for 

educational institutions included at no cost to educations. That enhances efficiency and effectiveness for teaching 

and learning process for classroom collaboration. Productivity tools for create, share and edit files in real-time. 

Everyone is on the same page and that page is automatically stored in the cloud computing system. Use on any 

device, a consistent experience from any computer or smart phone. It can work anywhere and anytime that 

teacher and student wants to, when connect their network to the Internet. 

 

Keywords: G Suite for education / Education innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบรหิารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

*Corresponding author, E-mail: jakaphun.j@cpu.ac.th  



 

                                                                

366 

 

บทนำ  

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญทางระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก และการศึกษาคือเคร่ืองมือท่ี 

สำคัญในการพัฒนาคนและสังคม กล่าวคือ ระบบการจัดการศึกษาจึงต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับภาวะ ความ

เป็นจริงของสังคม ซึ่งในปัจจุบันสังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี ผู้เรียน

สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเพิ่มขึ้นและรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เรียน

เท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีไวพ้ัฒนาผู้สอนและบุคลากรด้วย โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างคนให้ม ีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับ สามารถเรียน ทำงานและไข้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้ (สำนักงานล่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพ

เยาวชน, ม.ป.ป.) เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึน้จนเป็นสิ่งท่ีใชง้านง่ายและใกล้ตัวมนุษย์มากขึน้ ประกอบกับการ

ใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้แบบ Collaborative Learning โดยผู้เรียนสามารถมี

ปฏสิัมพันธ์กับผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนดว้ยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือทำงานร่วมกันได้ ผ่านการเขียน การอ่านและ

การสร้างเนื้อหา รวมท้ังการเก็บรวบรวม ข้อมูลการแสวงหาและการนําเสนอความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบคลาวด์ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นด้วยการใช้นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

 นักศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในมิติ การใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ 

ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เช้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้

และทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้มีความสามารถในการปรับตัว จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้และทักษะชีวิต (ทิศนา แขมณี , 2555) และต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อความอยู่รอดในสังคม (Martin, 2010) 

ดังนั้น นักศึกษาในยุคนี้มีความเป็นเลิศในเนื้อหา (สาระของการเรียนรู้หลัก) ไม่เพียงพออกีต่อไปแล้ว ในยุคท่ีมีความรู้

และข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาต้องมีท้ังความรู้ในเนื้อหาและทักษะท่ีจะประยุกต์ใช้ในการ

ปรับเปลี่ยน ความรู้เหล่านัน้ให้เข้ากับเป้าหมายท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึงเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตาม

เนื้อหาและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Kay, 2010) 

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะประสบการณ์ในการ

พัฒนาขึ้น ซึ่ง อาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หริอกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สมนึก 

เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ. (2553) รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ

พัฒนาด้านการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างแรงจูงใจในการเรียน เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และศึกษาได้ด้วยตนเอง

โดยไม่จํากัดเวลา และสถานท่ี ผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนให้เกิด

นวัตกรรมทางการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างดี 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับสนับสนุนให้เกดินวัตกรรมทางการศึกษา (In Sa-ard, 2010) 

 1. เทคโนโลยพีื้นฐาน 

  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีไหนก็ได้ให้เสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ของตนเอง ได้อย่าง

ปลอดภัย ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบนอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานเป็นฮาร์ดแวร์ทางกายภาพท่ีถูกใช้ใน

การเชื่อมต่อกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองและผู้ ใช้หลายคน โครงสร้าง พื้นฐานประกอบด้วยสื่อการ

ส่งผ่านรวมท้ังสายโทรศัพท์สายเคเบิลทีวีดาวเทียม และเสาอากาศ และยังมีเราเตอร์ ท่ีใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง

เทคโนโลยกีารส่งผ่านท่ีสนับสนุนการไหลและการประมวลผลของข้อมูล 
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 2. เทคโนโลยฮีาร์ดแวร์ 

  เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยปรับปรุงสมรรถนะของฮาร์ดแวร์ให้สูงขึ้น มีระบบการแสดงผลสําหรับผู้ใช้ (Human 

Interface) ให้ใช้งานง่ายขึ้นทําให้ทุกคนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกท่ีเหมือนเป็นของตนเองได้ สามารถโต้ตอบกับ

ผู้ใช้งานได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีนำเข้าข้อมูลท่ีจะช่วยให้การป้อนข้อมูลเข้าสู่

คอมพิวเตอร์ง่ายขึน้ ส่วนสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลท่ีจะ สามารถเก็บข้อมูลได้

จำนวนมากมายมหาศาลไวบ้นระบบเครอืข่ายบนระบบคลาวด์ ท่ีสามารถเขา้ถึงได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา 

 3. เทคโนโลยกีารเข้าถึง 

  เป็นเทคโนโลยีท่ีเชื่อมโยงฮาร์ดแวร์เข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่อง ตัวขึ้น ได้แก่ 

เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) และเทคโนโลยีการเข้าถึงอุปกรณ์ (Device Access Technology) เป็นการ

วางระบบเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์ จำนวนตั้งแต่สองเคร่ืองขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกันได้ ซึ่งเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ท่ีรู้จักกันดีก็คืออนิเทอร์เน็ต 

 4. เทคโนโลยปีระยุกต์ 

  เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนให้สามารถรองรับบริการแก่ผู้ใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความ ต้องการ 

(Application Technology) เช่น บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อท่ีนิยมใช้ใน การสอนเนื่องจากเป็น

สื่อหลาย ๆ สื่อ ได้แก่ ข้อความ เสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ โดยอาศัยความสามารถของ

คอมพิวเตอร์ ทําให้เกิดปฏสิัมพันธ์โตต้อบกับผู้เรียนได้ ช่วยตอบสนองความ ต้องการในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

อย่างอิสระ ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี ทําให้ได้เรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

สามารถสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์โดยอาศัยการฝึกปฏบัิตคิิดแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ โดยใชก้าร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสังคมออนไลน์ ผนวกกับ ความคิดด้านวิทยาการสําหรับโลกไอท่ีเข้ากับซอฟต์แวร์และการใช้

งานบนอินเทอร์เน็ตหรือบนคลาวด์ สามารถทำงานได้ทุกอุปกรณ์ บนระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อ

เป็นการยกระดับการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แบบสังคมใหม่ในปัจจุบันอย่างแท้จริง (Siamturakij, 2019) 

ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 จากสภาพลังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 ระบบการจัดการศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับต่างๆ แนวทางการจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนาทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคน  

ในยุคศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ ระบบการเรียนการสอนจำเป็นต้องเพิ่มทักษะผู้เรียนท่ีจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ขึ้นอนุบาล     

ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และตลอดชีวิตทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ แนวทางนี้ได้ถูก พัฒนาขึ้นโดยองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการวมตัวกันของนักคิด นักการศกึษา 

เอกซน และหน่วยงานของรัฐ และก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หรือ Partnership for 21st Century Skills เรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P 21 โดยพัฒนาทักษะแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 

เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนท้ังดา้นการทำงานและการดำเนนิชีวิต 

 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้ในศตศตวรรษท่ี 21 ภาพท่ี 1: 21 st Student 

Outcome and Support System 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) 

ที่มา: http://www.qlf.or.th/ 

 

 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดท่ี เน้น

ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ท้ังในดา้นความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะ แห่งศตวรรษ

ท่ี 21 ท่ีจะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมท้ังระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและ

การประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียน ในศตวรรษท่ี 21 

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะของคนใน 

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชวีติ คือ 3RX7C 3R ได้แก่  

  Reading (อ่านออก) 

  Writing (เขียนได้) 

  Arithmetics (คิดเลขเป็น) 

 7C ได้แก่ Critical thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมวีจิารณญาณ และทักษะใน การแก้ปัญหา) 

  Creativity & Innovation (ทักษะดา้นการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

  Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้นความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)  

  Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมอื การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) 

  Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการลื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 

  Computing & ICT Literacy (ทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)  

 

  



 

                                                                

369 

 

G Suite for Education (Google Inc, 2019) 

นับได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการตดิต่อสื่อสารระหว่างนักศกึษาและคณาจารย์ โดยสถาบันการศึกษาท่ี

ได้รับสิทธ์ิจะสามารถใช ้G Suite for Education ได้ฟรี ภายใต้ช่ือโดเมน (Domain Name) ของสถาบันการศึกษานั้นๆ ซึ่ง

เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับการจัดการระบบการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างดี สร้างการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่อ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนระบบคลาวด์ในรูปแบบท่ีเรียกว่า 

Collaborative tools  ประกอบไปด้วยดังนี้ 

 (Administer with confidence) G Admin   เป็นเคร่ืองมือสำหรับจัดการ G Suite ให้กับสถาบัน หรือองค์กร

ของคุณ สำหรับในการจัดการผู้ใช้ จัดการอุปกรณ์ และกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าต่างๆ เพื่อ

รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยได้โดยง่าย การดูแลระบบไม่ควรตอ้งอาศัยคู่มอื 

 (Manage your classroom with ease: G Classroom, G Form)  G Classroom  และ G Form  ใน

ส่วน G Classroom จะเป็นเครื่องมอืช่วยในการจัดการเกี่ยวกับช้ันเรียน หรือรายวชิา หรอืหัวข้อกิจกรรมให้กับนักศกึษา 

หรือผู้เรียน โดยการแจ้งเลขรหัสรายวิชาหรือหัวข้อกิจกรรมนั้นๆ เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบได้  มอบหมายงาน สร้าง 

ตรวจ และให้คะแนนงาน สามารถตรวจสอบผู้เรียนได้ว่าทำงานเสร็จตามกำหนดนัดหมายหรือไม่ ผู้เรียนสามารถ

เปิดดูเนื้อหาของชัน้เรียนได้ ติดตามงานและตรวจสอบวันครบกำหนดงานได้ และค้นหางานของตนเองได้โดยอัตโนมัติ 

ซึ่งงานท้ังหมดจะถูกจัด เก็บอยู่ในแฟ้มงานภายใน G Drive ของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีมอบหมายรายวิชาหรือหัวข้อ

กิจกรรมนั้นๆ  ท้ังนี้ G Form ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการช่วยขยายขีดความสามารถของชั้นเรียนในการทำแบบทดสอบ 

พร้อมกับให้คะแนนนักศกึษา หรอืผู้เรียนได้ทันที  

(Collaborate anywhere : G Doc, G Sheet, G Slide  and G Drive) 

G Doc  เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเกี่ยวกับประมวลผลคำ แบบเดียวกับ Microsoft Word  G Sheet เป็นเคร่ืองมือใน

การจัดการตารางคำนวณ แบบเดียวกับ Microsoft Excel   G Slide เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเกี่ยวกับการนำเสนอ

งานแบบเดียวกับ Microsoft Power Point  ท้ัง 3 เคร่ืองมือนี้สามารถจัดการเอกสารได้แบบออนไลน์ พร้อมกับสอด

ประสานกับ G Drive ท่ีให้ผู้ใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลในรุ่นของ For Education นี้ แบบไม่จำกัดพื้นท่ี และสามารถใช้

งานได้ฟรี 

  (Communicate your way : G Mail and G Hangout Meeting) 

G Mail เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารทาง E-mail ซึ่งในรุ่นของ For Education นี้จะไม่จำกัดพื้นท่ีในการเก็บข้อมูล 

E-mail เช่นเดียวกับ G Drive  และในส่วนของ G Hangout Meeting จะช่วยในการสนับสนุนการตดิต่อสื่อสารทาง chat 

และระบบประชุมทางไกลผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การตดิต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 



 

                                                                

370 

 

  (Manage all your tasks: G Calendar and G Keep)   G Calendar ปฏิ ทิ น ท่ี ช่ วย ให้ ผู้ ส อน

กำหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมายได้ดว้ยการแบ่งปันปฏิทินร่วมกันกับผู้ท่ีกำหนดสามารถวางปฏิทินหลาย รายการ

ซ้อนกันเพื่อดูว่าใครจะว่างเมื่อใด ทั้งยังใช้ส่งข้อความเชิญร่วมกิจกรรมตามกำหนดการในปฏิทินและ จัดการการตอบ

รับได้ และมี G Keep สำหรับการจดบันทึกแบบตัวอักษร ภาพ และเสียง สามารถย้อนการแก้ไขและเพิ่มสีหรือป้าย

กำกับเพื่อแยกประเภทบันทึก รวมถึงความสามารถในการแปรตัวอักษรจากภาพและอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นๆ แก้ไขร่วม

ด้วยได้ 

 
ภาพที่ 2  แนวความคิดการใชง้าน G Suite For Education ระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  การนำข้อมูลผูใ้ชง้าน เขา้สู่ระบบของ G Suite For Education @cpu.ac.th ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

  

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 
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 จากภาพท่ี 3  หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน G Suite For Education @cpu.ac.th ในฐานะ

ของ Admin หรือผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว จะทำการนำเขา้ข้อมูลข้อมูลผู้ใชง้านเข้าสู่ระบบ 2 ขั้นตอนดังน้ี 

 - ขั้นตอนท่ี 1 เข้าสู่ Admin Console เพื่อทำการปรับปรุงรายช่ือผู้ใชง้านในฐานะ Admin 

 - ขั้นตอนท่ี 2 Admin จะนำเข้าข้อมูลผู้ใช้งาน จาก Active Directory Server (AD Server) ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งสามารถนำเข้าข้อมูลผู้ใช้จำนวนมากในจำนวนมากในรูปแบบไฟล์นามสกุล .csv เพื่อเข้าสู่ระบบคลาวด์ของ G Suite 

for Education @cpu.ac.th และสามารถใช้งานบัญชผีู้ใชง้านตามดว้ย @cpu.ac.th ได้ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  การเข้าใช้งาน Google Classroom  @cpu.ac.th 

 

 จ าก ภ าพ ท่ี  4  ใน ขั้ น ต อ น ท่ี  3 ผู้ ส อ น ส าม ารถ เข้ าสู่ ร ะบ บ  Google Classroom @cpu.ac.th ผ่ าน 

http://classroom.google.com ได้ทันที เพื่อทำการสร้างช้ันเรียนตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การอัพโหลดเนื้อหาเขา้สู่ชัน้เรียน 

classroom.google.com 
ขั้นตอนที ่3 

ขั้นตอนที ่4 
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 จากภาพท่ี 5  ในขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์เนื้อหาการสอนต่างๆ เพื่อเข้าสู่ชั้นเรียนของ

มหาวทิยาลัยได้ 

 

 

ภาพที่ 6 การนำเข้าข้อมลูผู้เรยีนเข้าสู่ชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การนำเข้าข้อมูลผู้เรียนเข้าสู่ช้ันเรียน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน G Suite for Education   

เนื่องจากผู้เขียน อีกหน้าท่ีหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งมสี่วนในการวิเคราะห์หรือจัดหาเคร่ืองมือหรือซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุนการศึกษาเป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.255 มหาวิทยาลัยจะเร่ิมนำระบบ G Suite for Education (เดิมชื่อ “Google App For Education) 

มาให้บุคลากรและนักศึกษาใช้งานในส่วนของระบบ G Mail @cpu.ac.th  เพียงอย่างเดียวก่อน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็น

อย่างดี และการใชง้านระบบการจัดการเรียนการสอนขณะนั้น จะใชง้านเป็นระบบ Moodle (LMS Open Source) ตดิตั้ง

อยู่ท่ีเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของมหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บริหารจัดการรายวิชาต่างๆ ซึ่งท่ีผ่านก็

ราบร่ืนเป็นอย่างดี แต่ท่ีเป็นปัญหานักของมหาวิทยาลัยคือระบบ Moodle จะมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ค่อนข้างบ่อยคร้ัง 

และจะมีปัญหาเร่ืองของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ท่ีเข้ามาโจมตีเคร่ืองแม่ข่ายอยู่บ่อยคร้ัง และปี พ.ศ.2560   

ท่ีผ่านมา ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแผนนำเสนอการใช้งาน Google Classroom อย่างจริงจัง ซึ่งได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน ระบบ Google Classroom ภายใต้ G Suite For Education นี้ ได้ทลายขีดจำกัดใน

หลายๆ อย่าง สามารถเข้าถึงรายวิชาได้ทุกท่ี  ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพและ

ประสิทธิผลด้านการศึกษา เนื้อท่ีการเก็บข้อมูลไม่จำกัดผ่านระบบคลาวด์ของ Google ซึ่งเป็นโดเมน @cpu.ac.th  มี

ระบบความปลอดภัยระดับโลก ไม่ปะปนกับใคร ไม่เสียค่าใชจ้่ายรายปีในการดูแล ลดงบประมาณในการสั่งซื้อเคร่ือง

แม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวชิาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได ้

 

 

ขั้นตอนที ่5 
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ในดา้นความปลอดภัยของ G Suite For Education สำหรับมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา มีรายละเอยีดต่างๆ ดังนี้ 

1. การควบคุมความปลอดภัยและการดูแลระบบจาก Admin 

2. เก็บและตั้งนโยบายการเก็บรักษาอเีมล ์และแชทไฟล ์

3. รายงานตรวจสอบเพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ 

4. การป้องกันข้อมูลสูญหายสำหรับ Gmail 

5. การป้องกันข้อมูลสูญหายสำหรับ Google Drive 

 

บทสรปุ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ด้านการศึกษามีแนวโน้มในการแข่งขันกันสูง และสถาบันการศึกษาจะพิจารณา

เทคโนโลยหีรือนวัตกรรมท่ีช่วยพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา หรอืผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และค่าใชจ้่ายในการ

จัดหาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีไม่สูงหรือมากจนเกินไป G Suite For Education จึงมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา รวมถึงสถาบันการศกึษาต่างๆ ของไทยและท่ัวโลก สามารถใช้บริการ G Suite For Education นี้ได้ฟรี โดย

ต้องสมัครเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ Google.com เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ Google พิจารณา 

ซึ่งผู้ ท่ีติดต่อประสานงานในส่วนนี้จะมีหน้าท่ีสำคัญในการติดตั้ งระบบ G Suite For Education เพื่อมาใช้กับ

สถาบันการศึกษานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเชงิเทคนิคค่อนข้างมาก และยุ่งยากในการบริหารจัดการในคร้ังแรก แต่หลังจากนั้น

สามารถเรียนรู้ได้เอง และกระจายความรู้กับผู้สนใจในองค์กร หรือสถาบันการศึกษาดำเนินการประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมต่อไป จึงนับได้ว่า G Suite for Education เป็นนวัตกรรมทางการศกึษาท่ีพัฒนาขึน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีจุดเด่น หลายประการ และมีแอปพลิเคชั่นให้เลือกใช้ได้

หลากหลาย และปลอดภัย 
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แอปพลิเคชันลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก 

APPLICATION LOI KRATHONG SAI FESTIVAL AND A THOUSAND FLOATING CANDLES,  

TAK PROVINCE 
 

รุ่ง หมูล้อม1  เสาวลักษณ ์ สังฆะมณยี์ 1 และ เมริน สุยะไชย1 

 

บทคดัย่อ 

            “แอปพลิเคชันลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแอปพลิเคชันลอย

กระทงสายไหลประทปีพันดวงจังหวัดตาก จัดเก็บข้อมูลประวัตกิระทงสาย และเพื่อจัดเก็บขอ้มูลวธีิการทำกระทงจาก

กะลามะพร้าว 

           แอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Eclipse, EditPlus ในการทำแอปพลิเคชัน และใช้โปรแกรม 

Photoshop CS3 ในการตกแต่งรูปกระทงบนแอปพลเิคชัน 

           จากการสำรวจแบบสอบถามผู้ใช้จำนวน 30 คน ผลประเมินการอภิปรายผลสรุปจากการสำรวจได้พบว่า 

การออกแบบแอปพลิเคชัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 90 รูปแบบความสวยงามสอดคล้องกับเนื้อหา มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96  ความสะดวกในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95 ความ

เหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ ขนาด / สี มีความชัดเจน อ่านง่าย  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 98 มีการวางตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95 วางลำดับความสำคัญของ

เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 77 ความครบถ้วนของเนื้อหา คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81 ความสะดวก

ต่อการเรียกดูข้อมูลและเล่นแอปพลิเคชัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 86 มคีวามถูกต้องของข้อมูลประวัติกระทงสายและวธีิการ

ทำกระทงจากกะลาคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 แอพพลิเคชั่นมีเมนูฟังก์ชันให้เลือกใช้งานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95 

 

คำสำคัญ:  กระทงสาย  กะลามะพร้าว 

 

ABSTRACT 

           Loi Krathong and Sai Prathip Phan Duang Application for Tak Province" is intended to create an 

application for Loi Krathong and Phan Prathip Phan Duang Line for Tak province. Storing Krathong Sai history 

and to store data on how to make a krathong from coconut shells 

           The application was developed using the Eclipse, EditPlus program to make the application. And use 

Photoshop CS3 to decorate the krathong image on the application 

           From the survey of 30 user questionnaires, the evaluation results of the discussion concluded that the 

survey found that Application design Accounting for 90 percent on average. Beauty styles are consistent with 

the content. Creative Ease of use is not complicated, representing 95 percent average. Appropriateness of 

characters using size / color is clear, easy to read, representing an average of 85 percent. The accuracy of the  

 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
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language. use Representing an average of 98 percent with proper positioning Representing an average of 95 

percent. Prioritize content correctly The average value is 77 percent. The completeness of the content. 

Representing an average of 81 percent. Ease of browsing data and playing applications The average is 86. The 

accuracy of the history of Krathong Sai and how to make a krathong from the shell is an average of 85 percent. 

The application has sufficient function menus to choose from, which is a hundred percent average. 95 percent. 

 

Keywords: Krathong Sai / Coconut shell 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

            จังหวัดตากมีประเพณีลอยกระทงสายท่ีได้รับการสนับสนุนและเผยแพร่จัดงานในระดับจังหวัด เป็นหนึ่งใน

ห้าเมืองหลักของเทศกาลงานลอยกระทงและถือได้ว่าเป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศซึ่งมีความ

สวยงาม มีประวัติประเพณีลอยกระทงสายมายาวนานกระทงสายนี้มีพัฒนาการมาจากประเพณีการลอยกระทงเป็น

สิ่งท่ีเกิดจากภูมปัิญญาท้องถิ่น ท่ีมีความพร้อมดว้ยปัจจัยวัสดุธรรมชาติ คือ กะลามะพร้าว ในแต่ละปมีีหน่วยงานและ

ชุมชนเข้าร่วมแข่งขันส่งกระทงลอยประกวดเพื่อแข่งขัน ทั้งนี้ตัง้แต่มีประเพณีลอยกระทงสายมาได้มผีู้จัดทำแอปพลิเค

ชันลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัดตากแต่ขาดความน่าสนใจและการประชาสัมพันธ์ มีฟังชันในการใช้งาน

น้อย แอปพลิเคชันต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายจุดเพื่อให้ใช้งานง่าย และแอพพลิเคชั่นยังให้ผู้ท่ีสนใจลอยกระทง

สามารถเลอืกกระทงในรูปแบบต่างๆได้และยังได้รู้ถึงประวัตปิระเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากและวิธีการทำกระทง

จากกะลามะพร้าวอีกดว้ย  

               จากเหตผุลดังกล่าวจึงมแีนวคิดท่ีจะทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่นลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัด

ตาก ขึ้นมาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลกระทงสาย มีการแบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะการทำงานมีสีสันสวยงามและมีวีดีโอ

แนะนำวธีิการทำกระทงจากกะลามะพร้าวดว้ยเพื่อให้เห็นภาพในการทำวิธีต่างๆได้เข้าใจมากขึน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      เพื่อสร้างสื่อแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานและพัฒนาความรู้

วัฒนธรรมท้องถิ่นเร่ือง ลอยกระทงสายไหลประทปีพันดวงในจังหวัดตาก 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

           จากงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาระเบียบวาทกรรมของประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากเพื่อการท่องเท่ียว” 

ของอาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม ในงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    

“บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน” กล่าวว่า “ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นประเพณีท้องถิ่นท่ีสืบ

เนื่องมาจากวถิีชีวติของชาวจังหวัดตากท่ีความชอบรับประทานเมี่ยงมะพร้าว ทำให้มีกะลาเหลือจำนวนมากในท้องถิ่น 

จึงเป็นท่ีมาของการใชก้ะลามาลอยแทนกระทงท่ีทำจากกล้วยและใบตอง ในกะลาจะต้องมีการฟั่นเทียนเป็นรูปตีนกา 

บรรจุน้ำตาเทียน และนำมาลอยเป็นสายในแม่น้ำปิง ในรายละเอียดพบว่ามีระเบียบความไม่ต่อเนื่องทางวาทกรรม 

กล่าวคือ ในอดีตจะเป็นประเพณีลอยกระทงสายท่ีมีความเป็นท้องถิ่น ยึดถือหลักพิธีกรรมตามธรรมชาติ ใช้วัสดุ

ธรรมชาต ิและเป็นการดำเนนิพิธีกรรมต่างๆในลักษณะพื้นบ้าน และเมื่อมกีารผลัดเปลี่ยนผู้มีอำนาจทางการปกครอง 

จึงมีการสร้างวาทกรรมขึ้นอีกชุดหนึ่ง ให้ผสมผสานกับความคิดชุดเดิม กล่าวคือ จัดสรรกระบวนการขึ้นใหม่ ต้องมี



 

                                                                

377 

 

การแข่งขัน ต้องมีขบวนแห่ ต้องมีการแสดงแสงสีเขียวท่ีมีความอลังการ มีตำนาน เร่ืองราวพิธีกรรม  เพิ่มเติมขึ้น

พิธีกรรมบางอย่างถูกตัดออกไปสู่ชายขอบ จนทำให้ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงชิงถ้วย

พระราชทาน ซึ่งประเพณีนี้ ได้ถูกสร้างวาทกรรมขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์ใน

สังคมปัจจุบัน 

          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับสมาร์ทโฟนท่ีใช้

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยพบว่ามีแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง คือ ความรู้เกี่ยวกับประเพณี

ลอยกระทงสาย ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความรู้เกี่ยวกับภาษาจาวา และโปรแกรมท่ีใช้ในการ

พัฒนาแอปพลเิคชัน 

          ความเป็นมาประเพณีลอยกระทงสายในจังหวัดตาก     

                   ประเพณีลอยกระทงนั้นยังคงเป็นท่ีสงสัยและเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าด้วยเร่ืองของนางนพมาศและ

ประเพณีลอยกระทงนัน้ แท้จริงแลว้เกิดขึน้ในสมัยใด หนังสือเร่ือง นางนพมาศ หรอื ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ได้มีการ

จัดพิมพ์ขึ้นคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2457 โดยมีช่ือเรียกทัง้หมด 3 ชื่อ ได้แก่ 1.นางนพมาศ  2.เรวดีนพมาศ  

3.ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 

                 สำหรับ “ประทีปพันดวง” หรือท่ีเรียกว่ากระทงสายก็คือ กระทงจำนวน 1,000 กระทงนั่นเอง เหตุท่ีต้อง

ใช้กระทงจำนวนมาก ก็เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสวยงามประเพณีท่ีเป็นเส้นสาย เดิมจัดเฉพาะในหมู่บ้านหรือ

ชุมชนต่างๆ เท่านั้น ต่อมาเทศบาลเมอืงตากได้มีการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ประเพณีสาย เป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดตาก และได้เชิญชวนชาวบ้านจากชุมนุมต่างๆ จัดส่งกระทงสายเข้าประกวดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็น

ต้นมา ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศในการประกวดกระทงสาย และในปี พุทธศักราช 

2541 ได้รับพระมหากรุณาธคิุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทปี สำหรับอัญเชญิลงลอยเป็นกระทงนำ ในวันเปิด

งานสาย ไหลประทปี 1,000 ดวง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่งาน และในปี พุทธศักราช 2544 ได้รับพระมหากรุณาธคิุณ จาก

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทปีร่วมลอยดว้ย 

         ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

                 โลกของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันได้มกีารพัฒนาท่ีก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสื่อสารแบบไร้

สายท่ีได้มีการพัฒนาความเร็วในการรับส่งข้อมูลท่ีสูงขึ้นจากเดิมท่ีมีการส่งได้เพียงข้อความสั้น (SMS : Short 

Message Service) และ MMS (Multimedia Messaging Service) ปัจจุบันสามารถทำการโทรศัพท์แบบเห็นหน้าคู่

สนทนากันได้(Video Call) แต่ต้องผ่านทางระบบของ WiFi (Wireless Fidelity) หรือ ระบบ 3G (Third Generation Of 

Mobile Telephone)  ซึ่งสำหรับประเทศไทยแลว้อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์พกพาส่วนมากในตลาดจะรองรับระบบการ

รับส่งข้อมูลความเร็วสูงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและได้รับความนิยมจากผู้ใชง้านเป็นจำนวนมากโดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ท่ีมี

อยู่ในท้องตลาด จะมีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเอง ที่ไม่เหมือนกับระบบปฏิบัติการท่ีอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

(PC : Personal Computer)  ส่งผลให้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนำไปใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านั้นยุ่งยากและ

หลากหลายขึ้นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ดังกล่าว มีอยู่หลายตัวกันเช่น Android ,IO ,Windows Phone, BlackBerry 

,Symbian, webOS, MeeGo และ QNX เป็นต้นโดยลักษณะของระบบปฏิบัติการข้างต้นส่วนมากจะเป็นประเภทไม่

เปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Closed Source) ซึ่งหมายความว่า ระบบปฏิบัติการดังกล่าว ไม่สามารถนำมาศึกษา 

ดัดแปลงการทำงานของระบบปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้งานตามท่ีต้องการได้ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการพัฒนา และ

การพัฒนาจะถูกกำหนดทิศทางโดยบริษัทเจ้าของลขิสิทธ์ิ 
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Android iOS 

  

webOS Symbian 

    

 
Windows Phone 

  

 

  
ภาพที่ 1  แสดงระบบปฏบัิตกิารบนโทรศัพท์มอืถอื (ท่ีมา : http://tiktremis255.blogspot.com/) 

 

ประวัตคิวามเป็นมาระบบปฏบัิติการแอนดรอยด์ 

                เร่ิมตน้ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ ถูกพัฒนามาจากบริษัท แอนดรอยด์ (Android Inc.) เมื่อปี พ.ศ. 2546 

โดยมนีาย แอนดี้ รูบิน (Andy Rubin) ผู้ให้กำเนิดระบบปฏิบัติการนี้ และถูกบริษัท กูเกิ้ล ซื้อกิจการเมื่อ เดือนสิงหาคม 

ปี พ.ศ. 2548 โดยบริษัทแอนดรอยด์ ได้กลายเป็นมาบริษัทลูก ของบริษัทกูเกิ้ล และยังมีนาย แอนดี้ รูบิน ดำเนินงาน

อยู่ในทีมพัฒนาระบบปฏิบัติการต่อไประบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการท่ีพัฒนามาจากการนำเอา 

แกนกลางของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการท่ีออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นเคร่ือง

ให้บริการ (Server) มาพัฒนาต่อ เพื่อให้กลายเป็นระบบปฏบัิตกิารบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating System)  

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงภาพมอืถอืตัวแรกที่ใชร้ะบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

ที่มา: http://tiktremis255.blogspot.com/ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1)  แอปพลเิคชันสามารถเลอืกวธีิการทำกระทงได้ เช่น กระทงกะลา กระทงใบตอง กระทงหยวก กระทงขนม

ปัง กระทงพลับพลงึ กระทงการ์ตูน  

2) แอปพลเิคชันสามารถพมิพ์คำอธิฐาน และแชร์ไปยังเฟสบุ๊คได้  

3) แอปพลเิคชันมวีดีีโอนำเสนอประวัตกิระทงสาย และวิธีการทำกระทงสายจากกะลาความยาว 
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ไม่นอ้ยกว่า 15 นาท ี

4) แอปพลเิคชันมเีสียงบรรยายภาษาไทยและมีคำบรรยายภาษาอังกฤษ 

5) แอปพลเิคชันมขี้อมูลสถานท่ีและเบอร์โทรศัพท์แนะนำสถานท่ีพักของนักท่องเท่ียวได้ 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

          ในการออกแบบและพัฒนาระบบ เมื่อทราบถึงการทำงาน และความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเข้าใจระบบการ

ทำงาน จึงนำรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษามาทำขั้นตอนการออกแบบหน้าจอจากการศึกษาการทำงานของ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างความบันเทิง และได้เล็งเห็นความสำคัญศิลปะประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทงของจังหวัด

ตาก จึงได้จัดทำแอปพลิเคชันลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัดตากขึน้มาในรูปของแอปพลิเคชันการบริการ

ข้อมูลแนะนำต่อการท่องเท่ียวในจังหวัดตาก 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 1) สำรวจรายละเอยีดความเป็นมาในประเพณีลอยกระทงสายของจังหวัดตากจากชุมชุมหรือผู้เชี่ยวชาญ 

 2) การออกแบบผังงานการทำงานแอปพลเิคชันบนแอนดรอยด์ 

       

          
1.                      
2.               
3.      
4.                

      

                

                  

          

             
            

                     

                

          

         Facebook

 
ภาพที่ 3  การออกแบบผังงานแอพพลเิคชั่นแอนดรอยด์ 
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 3)  การออกแบบหนา้จอแสดงผลส่วนต่างๆ ที่กำหนดตามขอบเขตในโปรแกรม 

 4) ทดลองใชง้านวจิัยสื่อกับผู้เกีย่วข้องในชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว 

 5) สรุปผลงานวจิัยและอภปิรายผล 

 

สรุปผลการวิจัย 

       การตดิตัง้แอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มอืถอื 

 1.  คัดลอกไฟล ์Tak Loy Krathong .apk ใส่ในโทรศัพท์มอืถอืระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ แลว้ทำการตดิตัง้ 

 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงการคัดลอกไฟล์ .apk ใสใ่นโทรศัพท์มอืถอืระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  การแสดงผลแอปพลเิคชันและหนา้จอปรากฏบนโทรศัพท์มอืถอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                

381 

 

การแสดงผลหน้าจอลอยกระทง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  การแสดงผลหนา้จอ และประวัตคิวามเป็นมาของกระทงสายไหลประทปีพันดวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  การแสดงผลหน้าจอประวัตกิระทงสายไหลประทปีพันดวงจังหวัดตากและที่พัก 

การแสดงผลหนา้จอแชร์ไปยัง Facebook 

 

 
 

ภาพที่ 8  การแสดงผลหนา้จอแชร์ไปยัง Facebook 
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อภปิรายผลการวิจัย 

            ผลการทดลองได้ออกมาตามขอบเขตท่ีกำหนดไว้ สามารถทำแอปพลิเคชัน “ลอยกระทงสายไหลประทีป     

พันดวง จังหวัดตาก” ได้ทันเวลาท่ีกำหนด เป็นการเอานำความรู้ท่ีเคยได้เรยีนมา นำความรู้จากการศกึษานั้นมาสร้าง

ผลงานหนึ่งขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งได้นำไปประยุกต์ ใช้ ท้ังวิธีในการกำหนดปัญหา วิเคราะห์ออกแบบ จนถึง

สามารถสร้างผลงานได้เป็นระบบงานจริง ออกมาเป็นแอปพลิเคชัน “ลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัดตาก” 

จากการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว ได้สรุปผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้งานวจิัย ได้เป็นประเด็นดังน้ี 

          1) การออกแบบแอปพลเิคชันครบถ้วน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 90 

          2) รูปแบบความสวยงาม  สอดคล้องกับเนื้อหา มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96 

          3) ความสะดวกในการใชง้าน ไม่ซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95 

          4) ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช ้ขนาด/ส ีมีความชัดเจน อ่านง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 

          5) ความถูกต้องของภาษาท่ีใช ้คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 98 

          6) มีการวางตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95 

          7) วางลำดับความสำคัญของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 77 

          8) ความครบถ้วนของเนื้อหา คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81 

          9) ความสะดวกต่อการเรียกดูข้อมูลและเล่นแอปพลเิคชัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 86 

         10) มคีวามถูกต้องของขอ้มูลประวัตกิระทงสายและวธีิการทำกระทงจากกะลา คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 

         11) แอพพลิเคชั่นมเีมนูฟังก์ชันให้เลอืกใช้งานอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95 

 

ข้อเสนอแนะ 

         1)  แนวทางการปัญหาทางการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ คือ พยายามศึกษาวิธีการใช้งานของซอฟต์แวร์ท่ีใช้ให้เร็ว

ท่ีสุด และสอบถามวิธีการใช้งานต่างๆจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้มากท่ีสุด และได้

ทำการศกึษาการออกแบบและเขียนโปรแกรมจากแหล่งอนิเทอร์เน็ต และหนังสือ เพื่อให้โปรแกรมมีความถูกต้องและ

สมบูรณ ์

         2) จัดลำดับความสำคัญของข้อผิดพลาดและทำการแก้ไขตามความสำคัญนั้น  ๆ พร้อมท้ังไปหาแหล่งของ

ข้อมูลจากทางเว็บไซด์ 

         3) ศึกษาหาวิธีการใชง้านตามแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสอบถามจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
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การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเคร่ือง MULTI SERVICE ACCESS NODE  

THE DEVELOPMENT OF MULTI SERVICE ACCESS NODE CONTROL 
 

เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ1  จิรนันท์ กมลสนิธ์ุ1 และ อุทัยวรรณ แก้วตะคุ1  

 

บทคดัย่อ 

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเคร่ือง Multi-Service Access Node มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนา

อุปกรณ์ควบคุมเคร่ือง Multi-Service Access Node  และ 2) เป็นช่องทางการบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของ

เคร่ือง Multi-Service Access Node เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการ

ดำเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การศึกษาระบบงานเดิม โดยการสอบถามถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการทำงานของ

ระบบเดิม และรวบรวมข้องมูลของปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อมาศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดทำอุปกรณ์ในการรีเซ็ต

ฮาร์ดแวร์อัตโนมัติขึ้นมาเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ส่วนท่ี 2 เป็นการพัฒนาระบบ โดยการสร้างอุปกรณ์รีเซ็ตอัตโนมัติ

ขึน้มาโดยใช ้Arduino  เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผย

ข้อมูลท้ังดา้น Hardware และ Software เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า คือถ้าอุปกรณ์ทำงานแล้วแต่ลูกค้ายัง

ใช้งานไม่ได้ คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นท่ีอุปกรณ์เสีย จึงให้ทีมงานลงพื้นท่ีแก้ไข และในการพัฒนาระบบมีขั้นตอนการ

ทำงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 2) ศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 3) วเิคราะห์ 

(Analysis) 4) ออกแบบ (Design) และ 5) พัฒนาระบบ (Construction) และส่วนท่ี 3 เป็นการประเมนิความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบ โดยการประเมินผลการทำงานด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจำนวน 5 คน  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการทำงานได้ตาม

ฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ (Security Test)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านพบว่าผู้ใช้มีความพึ่งพอใจต่อ อุปกรณ์รีเซ็ตฮาร์ดแวร์   Never die 

Box  ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย= 4.00) ด้านการทำงานได้ตาม

ฟังก์ชันงานของระบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.80) ด้านความง่ายต่อการใชง้านระบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย= 4.60) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ เฉลี่ยอยู่ ในระดับมากท่ีสุด                   

(ค่าเฉลี่ย= 5.00) และภาพรวมผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจที่มตี่อระบบในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาอุปกรณค์วบคุม  เครื่อง Multi-Service Access Node 

 

 

 

 

 

 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

The development of the Multi-Service Access Node machine control equipment has two objectives,                

1) to develop the device to control the Multi-Service Access Node, and 2) to be a way to maintain and fix the faults of 

the Multi-Service Access Node. According to the purpose of the research The researcher has divided the operation into 3 

parts which are part 1, studying the original work system By inquiring about problems that occurred in the operation of 

the old system And gather information about problems that occur In order to learn the information about creating the 

device to automatically reset the hardware to reduce the problem. Part 2 is the system development. By creating an 

automatic reset device using the Arduino as a microcontroller board, AVR family that has developed Open Source, which 

is revealing both hardware and software in order to investigate problems that occur with customers. Meaning that if the 

equipment works but the customer is still not working Predicts that it may be a broken equipment Therefore having the 

team work in the fixing area And in system development, there are 5 work procedures which are 1) Problem Recognition 

2) Feasibility Study 3) Analysis 4) Design and 5) Construction and Part 3 is an evaluation of system user satisfaction By 

evaluating the work with a questionnaire from 5 users, the questionnaire is divided into 4 areas, which are Functional 

Requirement Test and Functional Test. ) Usability Test and Security Test 

The results of the satisfaction assessment of the users showed that the users were satisfied with Hardware 

reset device, Never die Box, to meet user needs The average is at the highest level (mean = 4.00) in terms of work 

performance according to system function. Average is at the highest level (Mean = 4.80) System Ease of Use The 

average is at the highest level (average = 4.60) for data security in the system. The average is the highest level 

(average = 5.00) and the overall users are satisfied with the system at the highest level. With an average of 4.60 

 

Keywords: Development / Multi Service Access Node Control 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เนื่องจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้บริการเครือข่ายในวงกว้างและหลายพื้นท่ี ซึ่งมีพื้นท่ี 3 จังหวัด

ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี มกีารตดิตัง้เครื่อง Multi-Service Access Node เพื่อวางอุปกรณ์

ในพืน้ท่ีต่าง ๆ เม่ือเครือข่ายเกิดปัญหาที่เครื่อง Multi-Service Access Node เช่น เครือข่ายล่ม ตัวอุปกรณ์ร้อน หรอืไฟ

ตกทำให้ต้องมีการ Reset เคร่ือง Multi-Service Access Node อยู่เสมอ จากระบบงานเดิมจะมีเจ้าหน้าท่ีในส่วน

วิศวกรรมบริการเดินทางไปกดปุ่มสวิตช์  Reset เคร่ือง Multi-Service Access Node นั้น ซึ่งในบางคร้ังอาจเกิด

เหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกันในหลาย ๆ พื้นท่ี จึงทำให้เกิดปัญหาในด้านเจ้าหน้าท่ีวิศวกรรมบริการไม่เพียงพอท่ีจะ

เข้าถึงพื้นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาได้ล่าชา้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครัง้ด้วยเช่นกัน  

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเคร่ือง Multi-Service Access Node แจ้ง

เตือนผ่าน Line Notify อัตโนมัติ โดยใช้ Arduino และ รีเลย์  เพื่อช่วยลดการทำงานของบุคลากรทำให้มีประสิทธิภาพ

ในการดูแลตรวจสอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของเคร่ือง Multi-Service Access Node ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในเร่ืองของการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดทรัพยากรมนุษย์ในการ

ทำงาน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง Multi-Service Access Node   

2. เป็นช่องทางการบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขดัข้องของเครื่อง Multi-Service Access Node 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

อุปกรณ์ควบคุมเคร่ือง Multi-Service Access Node  เป็นอุปกรณ์รีเซ็ตอัตโนมัติ โดยใช้ Arduino  เป็นบอร์ด

ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนาแบบ Open Source คือสามารถเปิดเผยข้อมูลท้ังด้าน Hardware และ 

Software เพื่อตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับลูกค้า และถ้าอุปกรณ์ทำงานแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่สามารถใช้งานได้ ระบบ

จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าเป็นท่ีอุปกรณ์เสีย ทำให้หน่วยงานสามารถส่งทีมงานลงพื้นท่ีแก้ไขได้ทันเวลาและถูกต้อง

ตามวัตถุประสงค์ของงานวจิัย 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเคร่ือง Multi-Service Access Node ผู้วิจัยได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอน โดย

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 การศกึษาระบบงานเดิม 

โดยการสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของระบบเดิม และรวบรวมข้องมูลของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ

มาศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดทำอุปกรณ์ในการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์อัตโนมัติขึ้นมาเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น  

 

 

ส่วนที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบ 

โดยการสร้างอุปกรณ์รีเซ็ตอัตโนมัติขึ้นมาโดยใช้ Arduino  เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมี

การพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลท้ังด้าน Hardware และ Software เพื่อตรวจสอบปัญหาท่ีเกิด

ขึน้กับลูกค้า คือถ้าอุปกรณ์ทำงานแล้วแต่ลูกค้ายังใช้งานไม่ได้ คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นท่ีอุปกรณ์เสีย จึงให้ทีมงานลง

พื้นท่ีแกไ้ข และในการพัฒนาระบบมขีั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอนดังน้ี 
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 1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) จากการศกึษาการทำงานในรูปแบบเดิม ทำให้ทราบถึงปัญหาดังนี้ 

  1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ใชเ้วลาในการเดินทางระยะไกลๆ 

  1.2 พนักงาน การออกปฏิบัตงิานนอกพื้นตอ้งแบ่งเป็นทีมในการทำงาน ลดการทำงานได้ระดับหนึ่ง 

 2. ศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือการศึกษาและตัดสินใจว่าการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์รีเซ็ตฮาร์ดแวร์นี้

ขึน้มา มคีวามเป็นไปได้หรือไม่ ในระยะเวลา 4 เดือน จากการศกึษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบมคีวามเป็นไปได้

ท่ีจะพัฒนาสำเร็จสูง เนื่องจากผู้ใช้ต้องการสร้างระบบอยู่แล้วและเราก็สามารถพัฒนาระบบขึ้นมาได้และเราก็มี

ความรู้ความสามารถในดา้นนี้ ท้ังยังมพีเีลีย้งคอยให้ความรู้ คำแนะนำในการสร้างอุปกรณ์น้ี  

 3. วิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นตอนนี้ได้ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบงานเดิม ความต้องการ

ต่างๆ ของระบบงาน เช่น การวิเคราะห์ขั้นตอนในการดำงาน การออกปฏิบัตงิานนอกพื้นท่ีต้องใช้เวลา บุคลลากร ใน

การทำงาน ค่าใชจ้่ายต่างๆ  

 4. ออกแบบ (Design) การออกแบบได้ใชเ้ครื่องมือช่วยในการออกแบบ ดังนี้ 

  4.1 การเลอืกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการประดิษฐ์ 

  4.2 การออกแบบวงจรภายใน 

  4.3 การแบบตัวอุปกรณ ์

 5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) ในขั้นตอนนี้คณะผู้จัดทำจะเร่ิมทำการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี

ตามท่ีได้ออกแบบไว ้โดยใช้ Arduino เป็นฮาร์ดแวร์ท่ีมีโปรแกรมสำเร็จที่สามารถป้อนคำสั่งการทำงานให้กับอุปกรณ์ได้ 

 6. เขียนโค้ดคำสั่งลงไปตัวอุปกรณ์ 

ส่วนที่ 3 เป็นการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  

โดยการประเมนิผลการทำงานด้วยแบบสอบถามจากผู้ใชง้านจำนวน 5 คน  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการทำงานได้ตาม

ฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานการวิจัย 

เข้าใจปัญหา  

(Problem Recognition)  

ศึกษาความเป็นไปได้  

(Feasibility Study)  

วิเคราะห์  

(Analysis)  

ออกแบบ  

(Design)  

สร้างหรือพัฒนาระบบ 

 (Construction) 

พัฒนาโปรแกรมตามที่ไดอ้อกแบบไว้

โดยใช้ Arduino 

สอบถามขอ้มูลและเกบ็

รวบรวมข้อมูล 

• การเลอืกใช้อุปกรณท์ี่เหมาะสมมาใช้ในการ

ประดิษฐ ์

• การออกแบบวงจรภายใน 

• การออกแบบตัวอปุกรณ ์

วิเคราะห์ระบบงานปัจจบุันและ

กำหนดความตอ้งการของระบบใหม ่

• วิเคราะห์ขัน้ตอนในการทำงาน 

• การออกปฏิบัตงิานนอกพืน้ที่ต้องใช้เวลา  

• ลดบุคลลากรในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

• ทางผู้จัดทำจงึคิดสร้างอุปกรณท์ี่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้

ขึ้นมา 

ทดลองติดตั้งใช้ระบบและแก้ไข 

ทดลองและทำการ ตดิต้ัง

ใช้ระบบ 
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ขั้นตอนการดำเนินสรา้งในสว่นของอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง Multi-Service Access Node 

1. จัดทำแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Arduino Mega 2560 

 
ภาพที่ 3 แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2. ประกอบวงจรตามท่ีได้ออกแบบวงจรไวโ้ดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 เตรียมวัสดุอุปกรณ์การประกอบเครื่อง 

3. การต่อวงจร Arduino กับ รีเลย ์

 
ภาพที่ 5 การต่อวงจร Arduino กับ รีเลย ์
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4. ทำการเขียนคำสั่ง Arduino เพื่อควบคุมการเปิด/ปิด รีเลย์ 

#define LED 13 

#define LAMP 7 

voidsetup() 

{ 

pinMode(LED,OUTPUT); // setup output 

pinMode(LAMP,OUTPUT); // setup output 

} 

voidloop() 

{ 

digitalWrite(LED,HIGH); 

digitalWrite(LAMP,HIGH); 

delay(250); 

digitalWrite(LED,LOW); 

digitalWrite(LAMP,LOW); 

delay(250); 

} 

 

5. ทดสอบการทำงานเบ้ืองต้นของ Arduino และ รีเลย ์

6. ทดสอบการแสดงผลของ จอ LCD 

 
ภาพที่ 6 ทดสอบการแสดงผลของ จอ LCD 

 

7. ทำการเขียนคำสั่ง Arduino แสดงผลบนจอ LCD 

8. ประกอบอุปกรณ์ และป้อนชุดคำสั่ง 

9. อับโหลดโค้ดโปรแกรมเข้าไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino 
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ภาพที่ 7 การอับโหลดโค้ดโปรแกรม 

 
 

ภาพที่ 8 Compiling sketch 

10. ทดสอบกับเร้าเตอร์แจ้งเตอืนไปยัง Line Notify 

11. การ Ping ถ้ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคร้ังแรกจะมีการแจ้งเตือนมายัง Line Notify จะแสดงให้เห็นถึงการรีเซ็ต

อุปกรณ์และมีการแสดงตำแหน่งโดยระบุ IP ของอุปกรณ์ 

 
 

ภาพที่ 9 การแจ้งเตอืนผ่าน Line Notify 

 

12. การทดลองของอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง Multi-Service Access Node 100 ครัง้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองของอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง Multi-Service Access Node 

รายการทดสอบ ว/ด/ป แจ้งเตอืน ผลการทดสอบ 

Y N 
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ทดสอบ 10 ครัง้ 01/04/2561 - ✓ ปัญหาคำสั่งโปรแกรม 2 ครัง้ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 15/04/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 30/04/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 01/05/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 10/05/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 15/05/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 18/05/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 20/05/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 26/05/2561 ✓ - ปกติ 

ทดสอบ 10 ครัง้ 27/05/2561 ✓ - ปกติ 

 

13. การประเมินความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง Multi-Service Access Node 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านพบว่าผู้ใช้มีความพึ่งพอใจต่อ อุปกรณ์รีเซ็ตฮาร์ดแวร์   Never die 

Box  ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย= 4.00) ด้านการทำงานได้ตาม

ฟังก์ชันงานของระบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.80) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย= 4.60) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย= 

5.00) และภาพรวมผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจที่มตี่อระบบในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 

 
 

ภาพที่ 10 แผนภูมแิสดงผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเคร่ือง Multi-Service Access Node กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาบำรุงรักษาโดยการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้เกิดการเสนอการ

พัฒนาระบบ และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน และได้มองเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาระบบควบคุมเคร่ือง Multi-

Service Access Node ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก และทำให้กระบวนการทำงาน สะดวก รวดเร็ว และลด

ค่าใชจ้่ายแต่ละคร้ัง ทำให้มีกระบวนการทำงานท่ีสามารถดูแลลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เจ้าหนา้ท่ีวิศวกรรมบริการได้

4.00

4.80 4.60
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน

ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ ความสะดวกสบายในการใชง้าน ความปลอดภยัในการใชง้าน
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อุปกรณ์ควบคุมเครื่อง Multi-Service Access Node ซึ่งในการพัฒนาอุปกรณ์ในคร้ังน้ี ทำให้ได้ระบบตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้ อกีทัง้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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COMMUNICATION FOR THE INTERPRETATION OF CULTURAL HERITAGE: 

THE ROYAL BARGE PROCESSION FOR THE ROYAL CORONATION CEREMONY B.E. 2562 

 

Jaruwan  Nitipaiboon1* 

 

ABSTRACT 

Academic article “Communication for the Interpretation of Cultural Heritage: The Royal Barge Procession 

for the Royal Coronation Ceremony B.E. 2562” The objective is to carry on and communicate the meaning of the 

ancient cultural heritage of Thailand since a long time. This study presents content into 4 parts which are Part 1 

is a presentation about the history of the Royal Barge in the Royal Barge procession due to the Royal Coronation 

Ceremony B.E. 2562 Part 2 Concepts of cultural heritage. Part 3: Communication for Interpretation of Cultural 

Heritage and Section 4 Summary. The results show that the interpretation of cultural heritage must consist of 7 

basic principles which are 1 .  Access and Understanding.  2 .  Information Sources.  3 .  Context and Setting.           

4. Authenticity.  5. Sustainability.  6. Inclusiveness. 7. Research, Evaluation and Training. 

 

Keywords: Communication / The royal barge procession / Royal coronation ceremony B.E. 2562 

 

The Royal Barge Procession for the Royal Coronation Ceremony B.E. 2562 

 The proceeding of the Thai King since ancient times. In addition to traveling by land known as “The 

Royal Land Procession”, there is also “The Royal Barge Procession”.   

 The Royal Barge Procession has existed since the Sukhothai period and passed down through to the 

Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin periods. In the absence of war Have used these warships beautifully 

decorated There was a fanfare of the music in the procession for the enjoyment, the joyfulness, and the training 

of the oarsmen. 

 The Royal Barge Procession held for His Majesty the King to perform as a royal person, such as 

worshiping the footsteps of the Saraburi Buddha's Footprint Welcoming ambassadors in various countries and 

performing important ceremonies such as the offering of Kathina robes and the coronation ceremony etc. 

(Phralan, 2019 Online) 

 During the reign of King Bhumibol Adulyadej Boromnatbophit, there were 17 military march parades 

and 17 royal ceremonies. The first was the Paranormal March 25, B.E.2500 and the last was The Royal Barge 

Procession (Large) for the royal Kathin robes at Arun Ratchawararam Temple B.E. 2555. (Patriya 

Puapongsakorn, 2019 Online). 
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 Royal Kathin robes of King Rama 10 in December 2019 will be the first marching troops in the reign 

and an important opportunity for the people to see the The Royal Barge Suphannahong again appear in the 

Chao Phraya River. Currently, the Royal Barge with the highest rank is King's The Royal Barge Suphannahong 

Which is a beautiful royal barge made form the whole teak wood and has a higher rank than all royal barge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The Royal Barge Suphannahong in front of the Royal Palace. 

 

The Royal Barge Suphannahong. The Royal Barge Suphannahong was built anew in 1911 in the 

reign of King Vajiravudh, deriving the name from the royal barge Sri Suphannahong of King Maha Chakkaphat 

of Ayutthaya, built in 1548, or from Chai Suphanahong or Suvannahong of the late Ayutthaya period, or from 

Suvannahong of King Rama I (reigned 1782 – 1809), or from Sri Suphannahong of King Rama III (reigned 1824 

– 1851). 

         The bow is made into a head of hamsa, carved with gilded lacquer and mirrored glass decoration and a 

crystalline ball and tassels dangling from his mouth.  The hull is painted black outside and red inside.  In the 

middle of the barge is placed a pavilion in which there is a throne called ratcha-banlang-kanya (Pali:  raja-

pallaṅka-kaññā).This pavilion was built to house the king and his immediate royal family. The length of the 

barge is 46.15 meters and the width at the beam 3.17 meters. The depth of the hull is 94 centimeters and the 

draught is 41 centimeters. Its displacement is 15 tons. It is manned by fifty oarsmen with two steersmen, two 

officers fore and aft, one standard bearer, one signalman, seven Royal Chatras bearers and one chanter. The 

chanter is the singing leader of the boat song and the oarsmen chant rhythmically in unison together with the 

chanter on each barge. 

      In 1992 the World Ship Trust presented the World Ship Trust Maritime Heritage Award to the 

Suphannahong Royal Barge. (National Museum of Royal Barges, 2019 Online)  
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Figure 2 The Royal Brage Suphannahong. 

 

In addition, the World Boat Organization of the United Kingdom considered the award of the World 

Heritage Organization of the World Boat Organization to The Royal Barge Suphannahong On 4 June 1996, the 

committee of the organization had an audience with His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the Great, 

with royal guidance, in order to present the World Maritime Heritage Medal of 1992 to the The Royal Barge 

Suphannahong. 

 

 

 

 

 

Figure 3 The World Maritime Heritage Medal of 1992 

 

The Royal Barge was also made into a postage stamp, a set of 4 Royal Barge, consisting of - 

Commemorative set for the 50th anniversary celebrations, the first day of sale, 7 November 1996. Figure of the 

Royal Barge Narai Song Suban Rama 9, price 9 baht - Suphannahong Royal Barge Set The first day of sale, 13 

November 1997, price 9 baht - Royal Anantanakharat Royal Boat Set First day, 15 November 2000, 9 baht in 

price - Anuchat Puchong Royal Barge Set First day, 15 November 2001, Price 9 baht. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Postage stamp, a set of 4 Royal Barge. 

 

The Royal Barge Suphannahong was also made into a circulation coin. White metal type (Copper-nickel alloy), 

price 1 baht, diameter 25 mm, weight 7 grams, round coin edge gear Promulgated on December 21, 1976 and 
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is a type 10 banknote with a price of 100 baht. It was first issued in 1968. (National Museum of Royal Barges, 

2019 Online) 

 

 

 

        

  Figure 5 Banknote with The Royal Barge Suphannahong. 

 

 

 

 

Figure 6 Circulation coin with The Royal Barge Suphannahong. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 The Royal Barge Anantanakkharat. 

 

The Royal Barge Anantanakkharat. The name of the royal barge Anantanakkharat comes from the 

Sanskrit term anantanāgarāja which is a combination of three words- ananta ( eternal or endless) , nāga 

(serpent) and rāja ( lord or king). Thus, anantanāgarāja means Ananta, king of the serpents. Usually, Ananta 

refers to the divine serpent that has great power, also known as Śeṣa or Ādiśeṣa in the Hindu myths. He has 

one thousand heads and one thousand gems that illuminate all the regions. According to the Indian Purāṇās, 

Ananta is below the seven pātālas (netherworlds) and bears the whole world on his head. When Ananta yawns, 

the whole world trembles.  In some accounts, Ananta is Vāsuki, the eldest of one thousand nāgas who has 

seven heads and dwells in the seventh pātāla. Ananta is the king of nāgas and rules over them. The above-

mentioned myths influenced the Thai’ s belief.  For instance, it is believed that a fish called Ananta ( Thai 

pronounces a-non or a-nan)  bears the whole world on his back and whenever it moves the whole world 

trembles like earthquake. It is also believed that the seven-headed nāga pours rainwater. A Thai king is said to 

be a partial incarnation of Viṣṇu and should have the Anantanāgarāja barge as his vehicle; this belief is 

consistent with the content of the Purāṇās; that is to say, the god Viṣṇu rests or sleeps on Ananta between 

the cycles of creation. 

This original royal barge was built in the reign of King Rama III ( reigned 1824 – 1851)  and was 

launched and named Banlang Anantanakkharat ( literally, Throne of Ananta, king of the serpents)  by King 
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Mongkut (Rama IV, reigned 1851 – 1868). The current Royal Barge Anantanakkharat was built during the reign 

of King Vajiravudh (Rama VI, reigned 1910 – 1925) and launched on April 14, 1914. 

The bow is carved into the seven-headed Nāga, gilded lacquer and decorated with mirrored glass 

ornaments. The hull was painted green outside and red inside. In the middle of the barge is placed a tiered 

roofed shrine housing a Buddha Image and /or the Kathin robes. The length of the barge is 44.85 meters and 

the width at the beam 2.58 meters. The depth of the hull is 87 centimeters and the draught is 31 centimeters. 

It is manned by fifty-four oarsmen with two steersmen, two officers fore and aft, one signalman, seven Royal 

Chatras bearers, three royal fans bearers and one chanter. 

 

 

 

 

 

Figure 8 The Royal Barge Anekkachatphutchong. 

 

The Royal Barge Anekkachatphutchong.The name of the Royal Barge Anekkachatphutchong 

derives from the Sanskrit compound word, anekajātabhujaṅga, literally, the variety of serpents. It is in harmony 

with its bow that is intricately carved and gilded in delicate pattern of small serpents.  The Sanskrit word 

bhujaṅga is often used as a synonym for nāga. Nāgas mainly form part of Hindu pantheon, but some are also a 

part of Buddhism. Such deities represent power, wisdom, and fertility. Several Hindu deities are associated with 

nāgas or serpents or with serpent divinities.  For instance, the god Viṣṇu rests in the waters on Ananta or 

Śeṣanāga.  A pattern of numerous small serpents of the bow such as this represents the different forms of 

nāgas who are one thousand sons of Kaśyapa and Kadru and live in Pātāla ( netherworlds) , known as 

Nāgaloka, literally, the world of nāgas, according to some of the Indian Purāṇas. 

The Royal Barge Anekkachatphutchong was built in the reign of King Chulalongkorn the Great (Rama V, 

r. 1868 – 1910). Its hull is painted pink outside and red inside, numerous small ornamented serpent figures are 

carved into the bow. In the middle of the barge is placed a pavilion in which a throne called ratcha-banlang-

kanya (Pali:  rāja-pallaṅka-kaññā)  is fixed.  It would function as the king’s to take off his ornaments before 

arriving at the temple of the Kathin ceremony. The length of the barge is 45.67 meters and the width at the 

beam 2.91 meters. The depth of the hull is 91 centimeters and the draught is 46 centimetres. Its displacement is 

7.7 tons. It is manned by sixty-one oarsmen with two steersmen, two officers fore and aft, one standard bearer, 

one signalman, seven bearers of Royal Chatras ( literally, umbrellas, which are the royal regalia)  and one 

chanter. The chanter is the singing leader of a boat song and the oarsmen chant rhythmically in unison together 

with the chanter on each barge. 
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Figure 9 The Royal Barge Narai Song Suban H.M. King Rama IX 

 

The Royal Barge Narai Song Suban H.M. King Rama IX. The term Narai Song Suban literally 

means Lord Narai (Sanakrit: Nārāyaṇa) mounted on Suban (Sanskrit: Subarṇa). Nārāyaṇa is an epithet of 

Hindu god Viṣṇu and Subarṇa is an alternative to Garuda, the vehicle of the lord. The term H.M. King Rama IX 

added to the name is to suggest that the royal barge was built in the reign of His Majesty the King. 

The royal barge shows a figure of Viṣṇu mounted on Garuda in its bow reflecting the impact of the 

Indian in Thai tradition and art. According to some Purāṇās, Viṣṇu is one of the three most important gods in 

Hinduism, the other being Śiva and Brahmā. Viṣṇu is regarded as the preserver of the world, thus he is born 

in this world in different forms, and these are known as his incarnations or avatārās. Each of his incarnations has 

its own myths and legends. It is believed that Viṣṇu would be born as a king of any place and any time. The 

adoption and implementation of the concept of Viṣṇu’ s incarnations by Thai royal courts since the mid-

fourteenth century CE has promoted the status of the Thai king as a god. Nevertheless, the figurehead of the 

royal barge does not represent Rāma, the seventh incarnation of Viṣṇu even the epithet of all kings of the 

Chakri Dynasty was named after him. It depicts Lord Viṣṇu himself and features his outstanding characters, as 

follows: He is dark blue in colour. His four different emblems, namely, cakra (disc), śaṅkha (conch shell), gadā 

(scepter) and triśūla (trient) are held in his four hands. He mounted on a Garuda holding two Nāgas (serpents). 

According to Indian Epics and Purāṇās, Garuda and Nāgas is enemy, but both serve Lord Viṣṇu. Since Garuda, 

the king of birds, represents power of sky and Nāgas represent power of water, the presence of Viṣṇu over 

them denotes his power of protection of the whole world. 

This Royal Barge Narai Song Suban H.M. King Rama IX was built under commission by the Royal Thai 

Navy and the Fine Arts Department in honor of the fiftieth Anniversary of King Bhumibol Adulyadej (Rama IX)’s 

accession to the throne in 1996. 

At the prow of the royal barge and beneath the Garuda there is a porthole for a cannon. The interior of 

the barge is red, and the exterior decorated with gilded lacquer and mirrored glass ornaments. In the middle of 

the barge is placed a pavilion in which a throne called ratcha-banlang-kanya (Pali: raja-pallaṅka-kaññā) is 

fixed. This pavilion was built to house the king and his immediate royal family. The length of the barge is 44.30 

meters and the width at the beam 3.20 meters. The depth of the hull is 1.10 meters and the draught is 40 

centimeters. Its displacement is 20 tons. It is manned by fifty oarsmen with two steersmen, two officers fore and 

aft, one signalman, seven Royal Chatras (literally, royal umbrellas) bearers and one chanter. 
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Concepts of cultural heritage 

Culture generally means The forms of human activities and the symbolic structure that make the 

activities prominent and important Lifestyle Which is the behavior and the things that are created among people 

By learning from each other And shared among them Which can be changed according to age and suitability. 

But if it was in the course of duty, citizens would mean that things changed for prosperity and succession. Some 

cultures can be expressed through music, literature, painting, sculpture, drama, and film, although sometimes it 

is said that culture is about consumption and consumer goods, such as high-level culture. Low level culture Folk 

culture or popular culture etc. Culture in different regions may be influenced by contact with other regions, such 

as colonization, trade, migration. Beliefs, religions and communications have always played a role in culture in 

the history of humanity. (Nagmepiss Satsanuang. ,2000). 

Cultural heritage. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO)  has 

divided the protection Cultural heritage is divided into 2 types, which are 

1. Tangible Cultural Heritage. Which is something that can be demonstrated physically Covering cultural 

heritage that is movable and immobile objects, such as artifacts, historical sites, ships, royal ceremonies, etc. 

2 .  Intangible Cultural Heritage. Which means knowledge, traditions, or practices of all kinds Both 

internationally and locally created and transmitted from generation to generation, whether verbally or by any 

other means, over a period of time It can be developed and changed through the process of knowledge 

accumulation and application. 

 

Communication for the interpretation of cultural heritage 

International Council on Monuments and Sites ( ICOMOS)  developed the Icomos Charter on Media 

Meaning and presentation of cultural heritage to be the basic principle in the interpretation and presentation. And 

to be a guideline for the inheritance and public understanding of cultural heritage. There are 7 main principles as 

follows (Sawaluck Pongsata Posayanant Sited in Tipawan Wannamahin, 2014) 

1. Access and Understanding. Interpretation and presentation of whatever form is appropriate and 

sustainable, should be easy for the public to access to cultural and physical heritage sites. 

2. Information Sources. Interpretation and presentation should be based on compiled with accepted 

scientific and academic methods, including existing culture and traditions. 

3. Context and Setting. Interpretation and presentation of cultural heritage sites There should be a 

wide range of connections with the contexts and surrounding conditions of society, culture, history and nature. 

4. Authenticity. The interpretation and presentation of cultural heritage sites must respect the basic 

principles of authenticity. 

5. Sustainability. The interpretive plans for cultural heritage sites must be sensitive to the natural and 

cultural environment of the sites. With sustainability in society, finance and the environment as part of the main 

goal 
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6 .  Inclusiveness.The interpretation and presentation of cultural heritage sites must be a result of 

valuable cooperation. Meaning between professionals in the cultural heritage Related agencies And other 

interested parties. 

7 . Research, Evaluation and Training Education, research, training and ongoing evaluation Is an 

important component of the interpretation of cultural heritage sites. 

 

Conclusion 

 Phrabat Somdet Phra Paramenthra Ramathibodhi Srisindra Maha Vajiralongkorn Phra Vajira Klao Chao 

Yu Hua went to Wat Arun Ratchawararam by The Royal Barge Procession in order to perform merit-making for 

Royal Kathin Robes on Thursday 24 October 2019. Which is the last part of the Royal Coronation Ceremony B.E. 

2562 Thai people can be part of the history of Rattanakosin by participating in inheriting the cultural heritage of 

Thai people with the introduction of the basic principles above to apply in communication to communicate 

meaning, cultural heritage, knowledge, traditions, values and norms abiding. 
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THAI TRAVEL AGENTS IN NEW TOURISM ERA 

 

Nawanun Srisuksai1, Chompunuch Jittithavorn2, and Chiranut Sopha3  

 

ABSTRACT 

 In recent years, most Thai travel agents step into decline stage because of various factors in 

accordance to travel mega trends for instance, unstable political situation, aging society and increasing online 

travel agencies in the digital market. The aforementioned factors have direct effect toward tourist behavior and 

travel decision making. Hence, this article focuses on the threshold of new tourism era is necessary for travel 

agencies in describing the recent changes such as 1) changing of traveler life style and senior tourist growth 2) 

trends of Marketing 5.0 and 3) the modernizing of the old marketing mix of 4Es. The recommendations put 

forward throughout this article is the reflection of the need of travel agencies adaptation towards the new 

tourism era accordingly. 

 

Keywords: Travel agents / Tourism  

 

THAILAND TRAVEL AGENTS SITUATION  

Travel agent’s business is a business in the tourism industry that has been developed to meet the 

requirement and help facilitate travel planning for tourists. Therefore, the travel agent’s business is a mechanism 

performing as an intermediary to connect tourists to other types of tourism businesses including communication 

business, logistics business, accommodation business, restaurants and small businesses at the community level. 

Naturally, humans are often worried when traveling to unfamiliar places, afraid to face traveling problems due to 

cultural and language differences in each locality. (Esichaikul, 2012) The travel agent’s business focuses on 

creating profits by collecting commissions and management fees for taking tourists to various tourist attractions. 

(Jittangwatana, 2006; Sangpikul, 2008) It aims to provide tourists or clients with convenience and impressive 

service. Ever since the world's first travel agent’s business was established in 1841 to the present taking more 

than 178 years, the growth of travel agent’s businesses around the world, as well as in Thailand have to 

struggle with various situations effecting travel and decisions of travelers around the world. For example, war 

problems between countries, outbreak of disease, the global economic downturn or even technological progress, 

the era of communication, using smart systems to replace human labor. All of these factors have motivated the 

tourism industry to adjust itself to survive. If any entrepreneurs cannot find the way to get along with the context 

of these changes, they will eventually shut down. 

 
1 Ph.D. Candidate, College of Management University of Phayao.  
2 Lecturer, College of Management University of Phayao. 
3 Lecturer, School of Tourism and Hospitality Management, Suan Dusit University. 
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 For most of travel agent’s business in Thailand, it also experienced the problems like the travel agent’s 

business around the world. Regarding to the statistical data of business registration during 2015-2016, it was 

found that the number of registered travel agent’s business has decreased for more than 1,893 agents in only 

one year. (Travel and Tour operator, 2018) According to the problem condition which is consistent with the travel 

behavior of Thai tourists during the year 2013-2017. It was found that Thai people prefer to travel to foreign 

countries with increasing rate every year. On the contrary, they have chosen to use the service of travel agent 

companies reduced by more than 12 percent in just 5 years. (as shown in Table 1). 

 

Table 1 The number of Thai tourists traveling abroad in the year 2013-2017. 

Year 2013 2014 2015 2016 2017 

Thai tourists using the travel 

agent companies. 

1,262,535 

(57.70%) 

1,574,316 

(43.24%) 

1,811,174 

(46.69%) 

2,147,618 

(47.64%) 

2,435,330 

(45.66%) 

Thai tourists who do not use 

the travel agent companies. 

4,707,378 

(42.30%) 

4,869,420 

(56.76%) 

4,983,153 

(53.31%) 

6,055,903 

(52.36%) 

6,527,877 

(54.34%) 

Total 5,969,913 6,443,736 6,794,327 8,203,521 8,963,207 

Source: Tourist statistics (Ministry of Tourism and Sports, 2017) 

 

 Regarding the declining rates of both service providers and customers continuously, many scholars have 

expressed opinions that it is connected to the problem of decreasing number of travel agent’s business in 

Thailand. That is because of most travel agent’s business in Thailand are small businesses. There are only 3-5 

permanent employees together with about 10-15 non-permanent tour guides in each company. Most of them 

have registered capital for not exceeding 5 million baht. (Phenwansuk & Thanuphon, 2016) The travel agent’s 

business has experienced a very high competition. Some entrepreneurs choose the simplest approach to reduce 

product prices resulting in the revenue of the business which is not good for the business in the long term. 

(Chantaburee, 2016) In addition, there are also many effects of the changes, all of which are important factors 

including social and cultural factors, population structure, urbanization, technology system and digital life, 

economic conditions, environment and political policy, as well as business competition and the change of tourists 

behavior. (Pawai et al., 2018) Therefore, the travel agent’s business of Thailand in the future is necessary to 

reach the global context of the 21st century or “The New Tourism Era”. 

 

What is New Tourism Era? 

 In the era of new tourism, the tourism market has emphasized the evolution of consumers referring to 

“Tourists” together with the use of digital media for surfing new tourist attractions, including travel services in 

accordance with their requirement. They start from receiving the news, selecting the tourist attractions, then 

leading to making the decision to travel by almost using electronic devices. (Erkan, 2016) In other words, the 

tourism in the new era is the age of innovation and technology plays more important role for travelling decision 
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process of the tourists. As a result, tourism locations around the world need to increase their competitiveness to 

meet the needs of modern travelers with sophisticated requirement. They focus on tourism that helps improve 

the quality of life and mind including adding experiences for themselves in a short time. (Marianna, 2017) This 

article will discuss about the 3 dynamics that are important to the survival of the travel agent’s business in an 

era of change.  
 

The rapid growth of elderly tourists 

When the second world war ended, the global society has a significant change in proportion of the 

population structure. That is to say, there is the rapid increase in the number of infants (Baby Boom era), 

especially in Europe and America countries. Currently, the population born at that time is the large population 

stepping into an aging society, resulting in the period of 2001-2100 became the century of the elderly (United 

Nations Population Fund, 2012). In addition, nowadays Thailand has a proportion of elderly people at 15.8 

percent, which means we completely entered the aging society. (Chiwisopit, 2019) The increased number of 

elderlies in Thailand has resulted in the increasing number of the senior tourist group and rapidly growing. There 

are many academic researches supporting the ideas that the senior tourists will be a new target group allowing 

the travel agent’s business to survive because the popularity of traveling to seek experience and relaxation 

during the retirement age .It is consistent with the studies of the Marketing Department of Mahidol University 

(2018) finding that over 90% of the elderly believe that they have lower subjective age than chronological age. 

Furthermore, traveling is one of most activities identifying the return of being a teenager again. In addition, there 

are lately researches intensively studied the tourism behavior of senior tourists which can be adapted for the 

planning of tourism business marketing including other businesses in the tourism industry. The key findings are 

summarized briefly in Table 2. 
 

Table 2 The requirement of senior tourists 

The concept of The research results 

Romsa, G. and Blenman, N. (1989). The senior tourists pay more attention to vehicles used and fun activities or activities 

without too much effort. 

Ananth, et al. (1992)  The senior tourists require hotel facilities more than other groups of tourists. 

Javalgi, et al. (1992) The senior tourists prefer to use travel agencies and are sensitive to travel prices. 

Bai, Jang, Cai and O’Leary (2009) The senior tourists prefer to choose a tour program from the number of tourists travelled to 

and traveling time. 

Hsu, C.H.C. (2001) The senior tourists will pay attention to the reputation of travel agent organizing a tour 

program, service provided, activities during the traveling program, flexible travel schedule, 

public relations documents, and safety. 

Esichaikul, R., & Songsonthonwong C. 

(2009) 

The top 3 factors that the senior tourists pay attention to include 1) the safety of the city to 

visit 2) the location of the accommodation, 3) the location of the natural tourist attractions. 

Khongharn R ) .2017(  Price factor and the personal factors affecting the the senior foreign tourists’ perception of 

tourism business quality. 

Source: Developed by author. 
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In short, the senior tourists have different styles and behaviors of tourism than general tourists. They 

focus on tourism and services with good quality and worthwhile, give priority to satisfaction, stay overnight for a 

long period, spend a lot of money, be able to buy services at a high price. The senior tourists have the large 

amount of savings from hard work for all life, therefore they have a high potential for consumption. (Flieicher & 

Pizam, 2002) They spend a lot of for traveling because of no restrictions on travelling time. In the 21st century, 

travel agent entrepreneurs have to adjust the tour program, marketing planning as well as develop the potential 

of the guide staff and tour guides in order to support this group of tourists, because from now on, the senior 

tourists will be the main tourist group with increasing number in the future. 

 

Marketing 5.0 and the new tourism era  

 The evolution of the transition from analog to digital era has made marketing experts need to 

understand to study customers’ behavior more deeply and thoroughly in order to be able to apply marketing 

tools in each channel to be suitable and match the target customers. The era of Digital Marketing has changed 

the consumers’ behavior. Customers are more independent, and they also choose and control communication. 

They focus on the quick response. Therefore, interaction response is something that the marketing experts must 

give priority for today's marketing. )Marketeer, 2018) It can be said that the new era of tourism business is the 

marketing type using technology to reach more customers. Regarding to Table 3, it represents the connection 

between the marketing era and the tourism industry from the past to the present. The issues can be 

summarized as follows. 

 

Table 3 Synthesis of marketing concepts in various era of tourism industry sectors 

Marketing concepts Business in the tourism industry 

Marketing 1.0 The travel agent business has made a marketing plan by focusing on publish tourist information through 

printed media such as leaflet, brochures and magazine advertisements. 

Marketing 2.0 The travel agent business has made a marketing plan through the media by focusing on data 

transmission through radio media and making tour programs through television media. 

Marketing 3.0 The travel agent business sends tourism news to tourists using more computers and the internet system. 

Marketing 4.0 The travel agent business sends tourism news to tourists via smartphones and social media. 

Marketing 5.0 There are various media and platform selections called Omni-Channel both offline and online focusing on 

reaching tourists by real time. 

Source: Developed by author. 

 

The modern marketing concepts include the principles of customer-oriented marketing relationships, 

emphasizing the value of products or services that customers receive. When there is business competition about 

the nature of products and services, it affects the same type of business group becoming more standardized to 

customers. If any business contains lower standards, it may play fewer roles or less sell. (Thongkong, 2019) The 

above concepts are in accordance with the current travel agent business, because the sales of tour programs 
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from each company may derive from the same tour operator. Therefore, the concept of Marketing 5.0 of 

created by John Ellett (2012) emphasizes that entrepreneurs must access to all customer experiences and collect 

data collection for further use by using the concept of communication with customers in various channels, along 

with creating the Omni-Channel. They integrate those communication channels both online and in-store sales in 

order to create a good experience for customers and integrate into the Omni-Channel Experiences. The concept 

of Marketing 5.0 can be used as an important guideline for tourism business marketing planning to be up to date 

and in accordance with the behavior of service recipients of the travel agent business focusing on receiving 

service and creating good experiences as the following important channels. 

(1) Sending information or tour programs by Email Direct Marketing (EDM) which is considered the 

most effective channel for reaching specific customers by offering new released tour programs or attractive 

promotions satisfied by customer. It also creates the feeling of being an important person for customers. 

(2) Collecting customer data in order to have customer data in all aspects, building the customer 

relationships through CRM or Loyalty Program as well as bringing the customer database to further develop into 

new sales strategies. 

(3) Presenting tourism information through social media which is considered the closest communication 

channel to customers. The entrepreneurs should focus on using social media to match the target customers and 

present content that is consistent with the customer group. 

(4) Giving priority to Mobile Media Application or creating various activities on mobile can be another 

way of creating business opportunities. 

(5) Real-time communication with customers, such as live events, allows you to communicate directly 

with customers and help create better experiences than one-way communication. 

(6) Purchasing the Programmatic Display existing on Google Display Network, Google Ads or Facebook 

Ads is the easiest way for you to reach customers. These channels are therefore important for operating a digital 

business. 

 

The marketing mix in the travel agent business (4E’s) 

 The marketing mix concept in the travel agent business (4E’s) is a new concept that many scholars and 

academic articles have begun to mention it. For instance, Ivascium, Ioana & Epuran, Gheoghe & Micu, Adrian. 

(2015) has written academic articles titled “From 4P’s to 4E’s, how to avoid the risk of the imbalance of 

marketing mix in today's hotel business.” In brief, the world of marketing today has changed apparently. Many 

tools and hypotheses growing up in our lifetime were outdated. We therefore cannot longer use the traditional 

marketing 4P concept. This is because the current travel agent business does not conduct only the duties of 

selling travel packages, booking a flight ticket or reserving a hotel room. On the contrary, it must also act as a 

travel consultant, participate in creating a good experience for tourists by providing them the most benefits from 

the service. Those services provided result in the good image of the brand and finally become the revenue into 

the business. From the above literature review, it leads to a study of the behavior of foreign travel agent 

business. Regarding the perspective of creating experience, the value of exchange, responsiveness in every 
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place and in every broadcast, those actions are used for creating the adaptive guidelines for the success of the 

international travel agent business of Thailand to the new era of tourism. 

 It is important to note that 4E’s is not a replacement for 4P’s, but rather an expansion of the old 

concept. Basically, 4E's is still addressing about the persisting of marketing issues, at first 4P's was designed to 

solve problems happened in 50 years ago. The true difference between 4P’s and 4E’s is that 4E’s is a 

meaningful change designed to enhance a new perspective to the world market (Ivasiuc et al., 2015) It refers to 

the change of step into to the age of technology or the era of borderless communication, which aims to create 

more customer relations or CRM. This is because the cost of finding new customers is more expensive than the 

cost of retaining old customers. Therefore, in the age of digital media, people are starting to use technology to 

communicate and become more interested in sharing information in society, resulting in the marketing mix from 

the perspective of producers or the product owners has changed. Referring to the concept of Fetherstonhaugh, 

B. (2015) the first person to develop the concept of marketing mix in tourism business (4E’s), said that the 4P 

marketing strategy should be adjusted according to current technology and environmental changes. The 4E’s 

marketing concept is therefore created to encourage entrepreneurs to develop a new marketing strategy with 

modern and suitable for the context of tourism and hotel businesses. It also helps to reduce the risk of 

competition due to the economic condition. Regarding to these environmental factors, Brian Fetherstonhaugh 

who is the management of Ogilvy Company, the world's top agency company, presented the “4E’s Model” in 

2009. It has become a new marketing tool in the tourism and service industry consisting of 4 main components 

as follows. 

(1) Experience – Currently, good tour programs are not just a measure of total customer satisfaction, 

but the product must be able to create new experiences for tourists. Tour operators must look beyond just the 

development of products or services, moreover they must respond to the Human Centric, focus on creating a 

good experience throughout the consumer purchase path. For example, when tourists decide to buy a tour 

program on the company's website, they do not expect just an excellent tour program, but they also expect to 

receive good supporting information, good service, giving advice or answering questions, including providing a 

good care of customers after the sale until the day of travel as well. Creating experiences through cooperation 

between tourism entrepreneurs in various sectors of the tourism industry is required in today's economy. The 

new approach of marketing mix can be used at a smaller and deeper level of feelings in the form of creating 

“memorable experiences”. (Ivasiuc et al., 2015)  

(2) Exchange – The cheap priced tour programs or fire price tours don't always create more sales of 

products and services. In the initial period, setting the price of a tour program with cheaper than other tour 

agents might be able to keep lots of sell, but it will not benefit in the long term. Modern marketing concepts 

therefore focus on creating value for the product in order to allow customers know that their products are 

different from others. It can be seen that customers do not often choose the cheapest product, but choose the 

product containing the most value. The word “Value” plays an important role nowadays. However, the tourism 

business entrepreneur must be able to deliver enough value to make the tourists feel that it is worth the 

“Exchange”. For example, when the customers decide to buy an expensive tour program, they would like to get 
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an excellent tour program and good service, including meet the needs of different emotional dimensions of 

people or called Human Touch as well. 

(3) Everyplace - Nowadays, every business can no longer have just one distribution channel, 

because customers are on many different channels. Therefore, the entrepreneurs must learn to reach as many 

customers as possible via online and offline methods in order to provide the most convenience for customers, 

such as the offering of tour programs at various events. If the customers have not yet decided, the 

entrepreneurs may attract customers to join the company's Line group or Facebook fan page to expand sales 

channels, transmit information to customers through all channels, so customers can make faster decisions in 

buying the products by erasing the boundary of Online and Offline to just “Lifeline” only. 

(4) Evangelism - The new type of communication makes it possible to reach the target customers 

with tactics. Enhancing the group of tourists nowadays from just a Digital Consumer or normal user to become a 

Digital Advocate and immediately develop to Word-Of-Mouth user. For example, the hotel and tourism 

businesses have created a sense of tourist attractions to inspire the desire of tourists to want to go there by 

offering great promotions and special prices to encourage travel. 

 

ADAPTATION FOR SUCCESS TRAVEL BUSINESSES 

In the future, travel agencies which is survive and success should have to adjust the new business plan 

by accelerating the targeting of the tourist market. Start with in-depth behavior and needs study as well as the 

limitations of senior tourists traveling in order to develop a good and suitable program. In this regard, the tour 

promotion of travel agents in new tourism era is necessary to create unique products and services that are 

impressive. Focus on creating a good experience that leads to word of mouth and re-purchase in the future. 

Using new marketing strategies emphasizes fast communication and respond to the needs of customers 

immediately that lead to business competitive advantage. Moreover, business partners are important If unable to 

drive business to grow in the domestic market, the tour agent business is also necessary to look for tourism 

networks or to expand to the oversea markets. Alternatively, if the tour agent business is not ready for the 

international market, it should apply a strategy to reach the target customers definitely. In addition, the most 

important thing is that the tourism business industry should urgently adjust their products or services to meet the 

needs of their customers, differentiate and create the high value of product.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                

408 

 

References  

Ananth, M., DeMicco, F. J., Moreo, P. J., & Howey, R. M. (1992). Marketplace Lodging Needs of Mature 

 Travelers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33(4), 12–24. Retrieved from 

 https://doi.org/10.1177/001088049203300403 

 Atcharawan P & Numchai T. (2016). The development of tour business management capabilities of 

 entrepreneurs in Thailand. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and 

 arts), 9(1), 408-428. 

 Bai, Billy & Hu, Clark & Wu, Chi-Mei. (2009). Affect, Travel Motivation, and Travel Intention: a Senior Market. 

 Journal of Hospitality & Tourism Research - J Hospit Tourism Res. 33. 51-73. 

 10.1177/1096348008329666. 

 Chiwisopit W. (2019). AGING SOCIETY: THE CHANGED MARKETING FACTOR. Journal of MCU Nakhondhat, 6(1), 

 38-54. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/168865 

 Chantaburee S. (2016). The analysis of the investment potential in seafood processing and fishery products 

 industry and the strategies of trade and investment in ranong province. Retrieved from   

 http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=5832&filename =index 

 Ellett F. J. (2012). The CMO Manifesto: A 100-Day Action Plan for Marketing Change Agents. Kindle Edition: 

 CreateSpace Independent Publishing Platform. 

 Erkan S. (2016). e-Consumers in the Era of New Tourism. Springer Singapore. 

 Esichaikul, R., & Songsonthonwong, C. (2009). Tourism Promotion for Senior Tourists from Europe to Thailand: 

 Full Research Report. Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai] 

 Esichaikul, R. (2012). Travel motivations, behavior and requirements of European senior tourists to Thailand. 

 PASOS: Revista de Turismoy Patrimonio Cultural, 10(2), 47-58. 

 Fetherstonhaugh, B. (2009), The 4P’s are out, the 4E’s are in. Retrieved from http://www.ogilvy.com/on-our-

 minds/articles/the_4e_-are_in.aspx 

 Fleischer, A. & Pizam, A. (2002). Tourism Constraints among Israeli Seniors. Annals of Tourism Research. 29. 

 106-123. 10.1016/S0160-7383(01)00026-3. 

 Hsu, C.H.C. (2001). Importance and dimensionality of senior motorcoach traveler choice attributes. Journal of 

 Hospitality and Leisure Marketing, 8(3/4), 51-70. 

 Janchai, N. (2016). Efficiency of Tourism Development from Government Policy to Practice Case Study: Hua Hin, 

 Thailand. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(2), 191-211. 

 Javalgi, R.G., Thomas, E.G. and Rao, S.R. (1992). Consumer behavior in the U.S. pleasure travel marketplace: 

 an analysis of senior and nonsenior travelers. Journal of Travel Research, 31(2), 14-20. 

 Jittangwatana, B. (2006). The development and conservation of tourism attraction. Bangkok: Press and Design. 

 Khongharn R. (2017). The Marketing Mix Affecting the Perception of The Senior Foreigners in Tourism Service 

 Quality: Andaman Area. Dusit Thani College Journal, 11(Special May 2017), 18-30. 



 

                                                                

409 

 

 Ivasciuc, Ioana & Epuran, Gheorghe & Micu, Adrian. (2015). From 4P's to 4 E's – How to Avoid the Risk of 

 Unbalancing the Marketing Mix in Today Hotel Businesses. Annals of “Dunarea de Jos” University of 

 Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics. 21. 

 Mahidol University, College of Management. (2018). AWUSO Society 4.0 research, old age, still young Launched 

 on 18 August 2018.  Retrieved from https://www.cmmu.mahidol.ac.th/cmmu/index.php/9-college-

 news/540-awuso-society-4-0 

 Marianna S. (2017). Collaborative commerce in tourism: implications for research and industry, Current Issues in 

 Tourism, 20:4, 346-355, DOI: 10.1080/13683500.2014.982522. 

 Marketeer. (2018). Marketer and strategy. Retrieved from http://marketeer.co.th/2014/04/kasem/ 

 Ministry of Tourism and Sports. (2017). Thailand Tourism Statistics. Retrieved from http://www.mots.go.th. 

 Pawai S., Thamchalai A., & Siriwisitkul S. (2018). The Management Approach to Increase the Effectiveness of 

 the Travel Business in Thailand. Dusit Thani College Journal, 12(Special), 115-133. Retrieved from 

 https://www.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/view/129535 

 Romsa, G. & Blenman, N. (1989). Vacation patterns of the elderly German. Annals of Tourism Research, 16, 

 178-188. 

 Sangpikul, A. (2008). Travel motivation of Japanese Senior Travel-lers to Thailand. International Journal of 

 Tourism Research, 10(1), 81-92. 

 Thongkong, M. (2019). Marketing 5.0: Marketing Decisions Making for Business. Santapol College Academic 

 Journal. 5(1), 197-206. 

 Tourism Business and Guide Registration Instructions. (2018). Travel and Tour operator, Retrieved 20 January 

 2019, from Department of Tourism Retrieved from https://www.dot.go.th/pages/4 

 United Nations Population Fund. (2012). UNFPA Annual Report 2012. Retrieved from 

 https://www.unfpa.org/publications/unfpa-annual-report-2012 

 

 



 

                                                                

410 

 

CUSTOMER PERCEIVED VALUE, SERVICE QUALTIY, TRUST AND CUSTOMER LOYALTY 

OF SPORTS SCIENCE CENTRE NAKHONSAWAN SPORTS SCHOOL: PATH ANALYSIS 
 

Wiroon Intrasinghathong1 *, Winai Rungsinan2, and Jinnaphrot Thedsakhan3 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study was studying the paths and the influences of customer perceived value, 

service quality and trust affecting customer loyalty of Sports Science Centre, Nakhonsawan Sports School. 

Questionnaires were employed to collect the data from 250 customers’ Sports Science Centre, Nakhonsawan 

Sports School using accidental sampling methods. The statistics were means (M), standard deviation (SD), and 

Pearson correlation coefficient (r), carried out and analyzed via path analysis using LISREL Program. 

 The research found that the correlations between customer perceived value, service quality, trust and 

customer loyalty were at a positive level and high statistically significant at .01. The main results as followed; 1) 

Customer perceived value had a positive effect on trust statistically significant at .01. (DE=0.776) 2) Service 

quality had no significantly positive effect on trust. (DE=0.104) 3) Customer perceived value had a positive effect 

on customer loyalty statistically significant at .01. (DE=0.522) 4) Service quality had no significantly positive 

effect on customer loyalty. (DE=0.024) 5) Trust had a positive effect on customer loyalty statistically significant 

at .01. (DE=0.378) 6) Customer perceived value had a significantly positive effect through trust on customer 

loyalty. (IE=0.293) 7) Service quality had no significantly positive effect through trust on customer loyalty. 

(IE=0.039) 8) Customer perceived value and service quality predicted trust totally 75.3 per cent. (R2= .753). 9) 

Customer perceived value, service quality and trust predicted customer loyalty totally 79.3 per cent. (R2= .793). 

 

Keywords: Customer perceived value / Service quality / Trust / Customer loyalty  

 

Statement of the Problem 

 The fitness organization and the fitness industry in Thailand are now operating in increasingly 

competitive environment. The same as the line with global trends, according to Walsh (2013), consumers in the 

fitness industry are now more demanding, and clubs are faced with the challenge of meeting their high 

expectations. In Thailand, on business fitness industry there are many fitness centers and clubs. But in official 

educational organization such as sports school called sports science centers which are non-profitable 

organization. They provide and serve in a low price for good health. So that customer perceived value and 
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service quality is quite important because of the needs of customers and their perspectives on them. Many 

research evidences revealed that there are the relationships among behavioral customers, trust, customer 

loyalty, service quality and customer perceived value. (Parasuraman et al., 1988; Philip & Hazlett, 1997; 

Eisingerich & Bell, 2008; Chiou & Droge, 2006; Sharma & Patterson, 1999) The main reason of this research 

was the findings might be improved the service quality of Sports Science Centre, Sports School. 

 

Literature Review 

Customer Loyalty 

 Customer loyalty is a multidimensional concept which consists of behavioural and attitudinal rudiments. 

(Oliver, 1999; Zeithaml, 2000; Rauyruen & Miller, 2007). Oliver (1997, 1999) defines customer loyalty as “a 

deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently in the future, thereby 

causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing. He describes a detailed framework of loyalty that 

presents loyalty as consisting of four attributes; First, cognitive loyalty refers to the existence of beliefs that a 

brand or service is preferable to others. Second, affective loyalty reflects a favorable attitude or liking based on 

satisfied usage. It tends to procure free word of mouth advertising. Third, conative loyalty constitutes the 

development of behavioral intentions characterized by a deeper level of commitment. Finally, action loyalty 

relates to the conversion of intentions to action, accompanied by a willingness to overcome impediments to such 

action. It combines the customer's professed likelihood to repurchase from the same supplier in the future, and 

the likelihood to purchase a company’s products or services at various price points (price tolerance). Many 

research evidences found various variables (e.g., customer perceived value, service quality, trust) influence on 

customer loyalty. (Kotler & Keller, 2012; Yang & Peterson, 2004; Luarn & Lin, 2003) 

 

Customer Perceived Value 

 Perceived value has its root in equity theory, which considers the ratio of the consumer’s outcome/input 

to that of the service provider’s outcome/ input (Oliver & DeSarbo, 1988). The equity concept refers to customer 

evaluation of what is fair, right, or deserved for the perceived cost of the offering (Bolton & Lemon, 1999). 

Customer perceived value results from an evaluation of the relative rewards and sacrifices associated with the 

offering. Thus, customer value regulates behavioral intentions of loyalty toward the service provider. According to 

Kotler and Keller (2012) customer perceived value (CPV) is the difference between the prospective customer’s 

evaluation of all the benefits and all the costs of an offering and the perceived alternatives. Customer perceived 

value was viewed as total customer benefit consisted of the perceived monetary value of the bundle of 

economic, functional, and psychological benefits. Prior empirical research has identified perceived value as a 

major determinant of customer loyalty. (Bolton & Drew, 1991). Chang and Wildt (1994) reported that customer 

perceived value has been found to be a major contributor to purchase intention.  
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Service Quality  

 Service quality where quality is viewed as the result of comparing performance with a set standard. 

According to Grönroos (1984) stated that perceived service quality is the outcome of an evaluation process 

where the customers compare their expectations with service they have received. Parasuraman et al. (1988) 

support the same view, defining the concept of service quality as a form of attitude related to but not equivalent 

to satisfaction that results from a comparison of expectations with perceptions and performance. The first service 

quality models emerged in the 1980s and originated from the Nordic (Grönroos, 1984) and American schools of 

thought (Parasuraman et al., 1985, 1988). The Nordic perspective suggested two service quality dimensions; 

functional quality and technical quality. Over time, the nature and number of service quality dimensions (or 

attributes) differed depending on the approach of the various authors. In addition to the differences in authors’ 

approaches, Dagger and Sweeney (2007) suggested that service attributes can vary amongst groups of 

customers with different consumption characteristics. According to Kim, Park and Jeong (2004) service quality 

dimensions were quality devices, value added service, convenience in procedures and customer support. 

Numerous studies service quality in the sport have focused on identifying dimensions of quality in the sport, and 

investigated the relationships with other variables. (Alexandris et al., 2004; Moxham & Wiseman, 2009).  

 

Trust 

 Trust In business trust is viewed as one of the most relevant antecedents of stable and collaborative 

relationships. Researchers had established that trust is essential for building and maintaining long-term 

relationships (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998; Singh & Sirdeshmukh, 2000). Morgan and Hunt (1994) 

stated that trust exists only when one party has confidence in an exchange partner’s reliability and integrity. 

While defining trust Moorman, Deshpande, and Zaltman (1993) referred to the willingness to rely on an 

exchange partner in whom one has confidence. According to Lau and Lee (1999), if one party trusts another 

party that eventually engenders positive behavioral intentions towards the second party. From Anderson and 

Narus (1990) it can be safely deduced that if one party believes that the actions of the other party will bring 

positive outcomes to the first party, trust can be developed. Doney and Cannon (1997) added that the 

concerned party also must have the ability to continue to meet its obligations towards its customers within the 

cost-benefits relationship; so, the customer should not only foresee the positive outcomes but also believe that 

these positive outcomes will continue in the future. The definition provided by Morgan and Hunt (1994) has been 

used for this study. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                

413 

 

Conceptual Framework 

 
Figure 1 The conceptual framework 

 

 The figure 1. The figure 1 represents the conceptual framework of the study that aimed to understand 

the paths and the influences of customer perceived value, service quality and trust affecting customer loyalty of 

Sports Science Centre Nakhonsawan Sports School. 

 

Hypothesis 

H1: Customer perceived value has a positive effect on trust. 

H2: Service quality has a positive effect on trust. 

H3: Customer perceived value has a positive effect on customer loyalty. 

H4: Service quality has a positive effect on customer loyalty. 

H5: Trust has a positive effect on customer loyalty. 

H6: Customer perceived value has a positive indirect effect through trust on customer loyalty. 

H7: Service quality has a positive indirect effect through trust on customer loyalty. 

 

Methodology 

 The study used the quantitative research approach for causal research. 

Participants  

 Populations Samples and Sampling 

 In the records of registration, the amounts of the populations or customers for each month were 

average 500 persons. According to Taro Yamane sample size table, the numbers of sample was at least 222 

persons. (Yamane, 1973) In order to obtain reliable of data, researcher has increased sample size to 250 

persons. The respondents were 250 customers who walked in and used the exercise equipments of Sports 

Science Centre, Nakhonsawan Sports School using accidental sampling methods, during on September, 2019. 

 

 

H5 

H3 

H2 H4 

H1 

Customer Perceived Value

วัฒนธรรมองค์การ 

Service Quality 

Trust Customer Loyalty 
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 Measurement  

 Questionnaires were developed and adapted from existing research instruments. They were measured 

on a five-point Likert scale ranging from one (strongly disagree) to five (strongly agree). From the pilot study, 

Cronbach alpha reliability coefficient of this questionnaire was .979. Customer perceived value scales were total 

customer benefit or total customer value revised from Kotler and Keller (2012) that consists of 3 dimensions 

including economic benefit, functional benefit and psychological benefit. The reliability was .884. Service quality 

scales were revised from Kim, Park and Jeong (2004) that consists of 4 dimensions including quality devices, 

value added service, convenience in procedures and customer support. The reliability was .933. Trust scales 

were revised from Morgan and Hunt (1994) that consists of 2 dimensions including reliability and integrity. The 

reliability was .882. Customer loyalty scales were revised from Oliver ( 1999)  that consists of 4 dimensions 

including cognitive loyalty, affective loyalty, conative loyalty and action loyalty. The reliability was .931. The 

reliabilities of all the constructs used in this study found to be above the standard set by Kerlinger (1985) which 

is more than 0.70. The content validity test of questionnaires by using 5 expert opinions. The indices of item-

objective congruence (IOC) were between 0.6-1.00 for each item. 

 Data Analysis  

 The data analysis procedure of path analysis was employed to estimate the path coefficients, direct 

effect, indirect effect and total effect. LISREL Program 8.80 was adopted for analysis of the path analysis. 

 

Result 

 Descriptive Statistics  

 The respondents were 250 customers of Sports Science Center, Nakhonsawan Sports School. There 

were 78 per cent male respondents, 50 per cent were member as students and 46 per cent were member as 

general persons. 68 per cent used physical fitness equipments. And 46 per cent used more than 16 times a 

month. 

 

Table 1  Mean (M), Standard Deviation (SD) and Correlation Coefficients (r) of Customer  Perceived Value, 

Service Quality, Trust and Customer Loyalty Variable 

Variables CPV SQ T CL 

Customer Perceived Value (CPV) 1    

Service Quality (SQ) 0.866** 1   

Trust (T) 0.866** 0.766** 1  

Customer Loyalty  (CL) 0.870** 0.769** 0.849** 1 

M 3.987 4.088 4.103 4.162 

SD 0.602 0.725 0.711 0.615 

Note. N=250. ** p < .01. 

 Table 1. The correlations between customer perceived value, service quality, trust and customer loyalty 

were at a positive level and high statistically significant at .01. 
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Figure 2 Path Analysis of Customer Perceived Value, Service Quality, Trust and Customer Loyalty Variable 

 

 Figure 2. Customer perceived value and service quality predicted trust totally 75.3 per cent. (R2= 

.753). Customer perceived value, service quality and trust predicted customer loyalty totally 79.3 per cent. (R2= 

.793). 

 

Table 2  Path Coefficients, Direct Effect (DE) Indirect Effect (IE) Total Effect (TE) and  

 Determination Coefficients (R2) 

Note. N=250. ** p < .01. 

 

Hypothesis Testing 

  H1: Customer perceived value has a positive effect on trust. The findings indicated that customer 

perceived value had a positive effect on trust statistically significant at .01. (DE=0.776) Supported hypothesis, 

this means customer perceived value had much influence on trust.  

  H2: Service quality has a positive effect on trust. The findings indicated that service quality had no 

significantly positive effect on trust. (DE=0.104) Not supported hypothesis, this means service quality had not an 

influence on trust. 

  H3: Customer perceived value has a positive effect on customer loyalty. The findings indicated that 

service quality had a positive effect on trust statistically significant at .01. (DE=0.522) Supported hypothesis, 

Supported hypothesis, this means customer perceived value had much influence on customer loyalty.  

Dependent 

Variables 

Predictor Variables 

R2 Customer Perceived Value (CPV) Service Quality (SQ) Trust (T) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

Trust (T) 0.776** - 0.776** 0.104 - 0.104 - - - 0.753 

Customer 

Loyalty (CL) 
0.522** 0.293** 0.815** 0.024 0.039 0.063 0.378** - 0.378** 0.793 
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  H4: Service quality has a positive effect on customer loyalty. The findings indicated that service quality 

had no significantly positive effect on customer loyalty. (DE=0.024) This means service quality had not an 

influence on trust.  

  H5: Trust has a positive effect on customer loyalty. The findings indicated that trust had a positive effect 

on customer loyalty statistically significant at .01. (IE=0.378) Supported hypothesis, this means trust had an 

influence on customer loyalty. 

  H6: Customer perceived value has a positive indirect effect through trust on customer loyalty. The 

findings indicated that customer perceived value had a significantly positive effect on customer loyalty. 

(IE=0.293) Supported hypothesis, this means customer perceived value had an influence on customer loyalty 

through trust. 

  H7: Service quality has a positive indirect effect through trust on customer loyalty. The findings indicated 

that service quality perceived value had no significantly positive effect  on customer loyalty. (IE=0.039) Not 

supported hypothesis, this means service quality had not an influence on customer loyalty through trust. 

 

Discussion 

 The conclusions as followed; 1) Customer perceived value had a positive effect on trust statistically 

significant at .01. (DE=0.776) 2) Service quality had no significantly positive effect on trust. (DE=0.104) 3) 

Customer perceived value had a positive effect on customer loyalty statistically significant at .01. (DE=0.522) 4) 

Service quality had no significantly positive effect on customer loyalty. (DE=0.024) 5) Trust had a positive effect 

on customer loyalty statistically significant at .01. (DE=0.378) 6) Customer perceived value had a significantly 

positive effect through trust on customer loyalty. (IE=0.293) 7) Service quality had no significantly positive effect 

through trust on customer loyalty. (IE=0.039) 8) Customer perceived value and service quality predicted trust 

totally 75.3 per cent. (R2= .753). 9) Customer perceived value, service quality and trust predicted customer 

loyalty totally 79.3 per cent. (R2= .793). 

 The results found that customer perceived value had a positive effect on trust and customer loyalty. 

According to Kotler and Keller (2012) stated that customer perceived value or total customer value consisted 

economic, functional and psychological benefit. Customers estimate which offer they believe, for whatever 

reason will deliver the most perceived value and act on it. Whether the offer lives up to expectation affects 

customer satisfaction, trust and customer loyalty. And probability that the customers will believe in brand and 

purchase the product again. The previous researches support the findings that companies that strive for 

customer loyalty should focus primarily on satisfaction and perceived value. (Yang & Peterson, 2004) The same 

as Luarn and Lin (2003) found that trust, customer satisfaction and perceived value are constructs that combine 

to determine the loyalty. 

 Furthermore, the previous research findings indicated that service quality had a positive effect on trust. 

The elements of service quality (e.g., courteousness of staff, personalized attention or technical elements) 

effected on customer trust. And other papers found of positive and significant relationships between service 

quality and customer trust. (Eisingerich & Bell, 2008; Chiou & Droge, 2006; Sharma & Patterson, 1999). Corbitt, 
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Thanasankit and Yi (2003) had pointed out that a strong positive effect of trust on customer loyalty in case of 

telecommunications sector. Akbar and Parvez (2009) also found trust had significantly and positively related to 

customer loyalty. Santouridis and Trivellas (2010) found that customer service; the service quality dimension that 

has the more significant positive impact on customer loyalty. But in this study results showed that service quality 

had no significantly positive effect on trust and customer loyalty.  

  

Suggestion 

 In general, the results have supported most of the hypothesized relationships. Hence, Sports science 

centre should primarily focus on customer perceived value and trust for which service quality is another 

antecedent of the path of this model can explain trust and customer loyalty. Because of the construct of trust 

contains belief in the brand or company, which provides the customers an assurance of positive outcomes not 

only for the present but also for the future, also impacts on customer retention.   
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THE PROTECTION FOR OLDER WORKERS AGAINST AGE DISCRIMINATION IN 

EMPLOYMENT1  

 

Jiraporn Sudhankitra 2 

 

ABSTRACT  

This research examined Thai labor law with a focus on the adequacy of the legal protection for older 

workers with regards to age discrimination in employment using the International standard by ILO as guidelines.  

It considers 1) the relevant provisions of international labor standards on age discrimination in employment, and 

highlights the important components covered by the international framework by ILO as well as its 

recommendations for a good practice and 2) the existing relevant Thai employment law with regards to the 

protection for age discrimination in employment. The study found that prohibition of age discrimination can be 

found in the Thai Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 but age discrimination is not explicitly 

regulated in legislations. The study suggested that while the existing labor law provisions can protect age 

discrimination in some aspects but there are a number of legal gaps that have yet to be corrected in order get 

closer to fully complying with the international framework. In order to enhance the protection of older workers to 

be in line with international standard, the author, therefore, proposed to add provisions to existing labor 

legislation to cover aspects of employment from hiring, employment and dismissal. 

 

Keywords: Age discrimination in employment / Older workers / Age discrimination legislation  

 

Statement of the Problem 

The International Labor Organization (ILO) encourages member states to enact laws to eliminate 

discrimination by underlying the need for effective laws as a major step in preventing unfair discrimination. Low 

birth rates and increased longevity in many countries worldwide has led to growing concerns regarding shrinking 

labor forces which can put significant strain on the short and long-term economic forecasts of many countries 

national expenditures (Stypińska, J., Nikander, J., 2018). The United States, stimulated by social pressure for 

justice and economic pressure, has enacted the Age Discrimination in Employment Act since 1967. The Act aims 

to eliminate arbitrary discrimination in employment because of the age against older workers and to promote 

their employment (SEC. 621. (b)). In the European Union, age discrimination in the field of employment and 

occupation is now subject to legal controls imposed under Directive 2000/78/EC. Based on the principle of 

equality, the Directive 2000/78/EC restricts the circumstances in which the national law of member states may 

 
1 This research is written from Sudhankitra, J. (2019), The Protection for older workers against age discrimination in employment,   

  research funded by Research Institute, Sukhothai Thammathirat University, Bangkok. 
2 School of Law, Sukhothai Thammathirat University. 
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allow employers to subject employees to different treatment on the grounds of age. Many countries have 

enacted laws to eliminate discrimination in employment because of age towards older workers (Pretzsch, 

F.,2012). 

As for Thailand, aging population is expected to increase to 20 million, accounting for 35.8 percent of 

the population in 2050 (HelpAge International, 2018). Response to ageing society included establishing a 

Department of Older Persons, extending the retirement age for some occupations to tackle elderly employment 

and included the challenges of the aging society in Thailand in the 20-year national strategy (2017-2036) 

(National Elderly Plan, B.E. 2545-2564). However, these measures may not yet be able to meet all Thailand's 

needs (Bank of Thailand, 2018).  Promoting employment for older workers is probably the most challenging of all 

the risks confronted by the Thais (Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute, 2014). An 

important problem is Thai laborers began to leave the market at the age of 45 years (Bank of Thailand, 2018). 

And even if the older employees themselves wanted to continue or get back into work, they are often facing 

with high obstacles caused by negative stereotypes concerning their work performance such as lower 

productivity, low trainability, inflexibility, resistance to change, less creativity and inflexible attitude (OECD, 

2006).  

While there has been a study about the protection of elderly for some time in Thailand (Saryuttigorn, 

M., 2008) and academics seems to agree that In order to support the elderly to have the opportunity to 

continue to work in the labor market for a longer, laws and regulations such as the Labor Protection Act 2541, 

the Civil Service Act 2008, etc. needs to be improved (Soontornchawakarn, N., 2013). And there is also a study 

of discrimination legislation in general with human rights perspectives (Thongraweewong, K., et al., 2017). 

However the study of age discrimination in employment legislation for older workers is considered to be in the 

initial stages (Buapim, A., 2009). In this regards, it is worthwhile to note that recently on 13 June 2017, 

Thailand, a member State of the ILO since 1919, ratified the ILO Conventions on the Discrimination (Employment 

and Occupation) 1958, (No.111) (Permanent Mission of Thailand to the United Nations and Other Organization in 

Geneva, 2017). According to this international legal instrument member states is required to implement a 

national legislation which promotes equality of treatment and opportunity, regarding occupation and employment 

in general. For this reason, this paper examines ILO Discrimination (Employment and Occupation) Conventions 

1958, (No.111) and its associated recommendation (Recommendation 162) which is the main international legal 

framework on age discrimination in employment. In addition, the study examines Age Discrimination in 

Employment Act (ADEA) 1967 which is the federal age discrimination legislation in the United States of America 

and the EU Directive 2000/78/EC which establishes a general framework for equal treatment in employment 

and occupation for EU members. It is, interesting and worthwhile for Thailand to learn from these legislative 

models. The study focus on components, principles and good practice of the ADL and then review the relevant 

labor law with regards to the protection of age discrimination in employment for older workers in Thailand.  
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Objectives 

 The study aims to assess if Thai labour legislation with regards to the protection for older workers 

against age discrimination is in line with international standard, the result will lead to recommendation for 

improvements of relevant laws in order to provide protection for older workers. It will examine existing relevant 

ILO standard and EU Directive and Age Discrimination in Employment Act of 1967 (ADEA) of the United State of 

America to identify what has been done to inform national policy-makers regarding age discrimination legislation. 

 

Methodology 

The research applied qualitative method in which data are derived from literature review in various 

forms such as text books, court judgments, research papers, academic materials as well as specialized journals 

and magazines. Content analysis has been selected as a research methodology, and data presentation is 

descriptive in nature. 

 

Results and discussion 

 1) The Protection of age discrimination in employment under International standard by ILO 

There are two important international standards that address age discrimination in employment namely 

the ILO Convention on Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) and the ILO 

Older Workers Recommendation, 1980 (No. 162).  The ILO Older Workers Recommendation, 1980 (No. 162) or 

the Older Workers Recommendation 1980 explicitly protects older workers and specifies age as a ground of 

discrimination (Paragraph 1 (3)). The Convention requires member states that ratify it to eliminate employment- 

and occupational-related discrimination on the grounds of sex, race, color, religion, political opinion, national 

extraction and social origin. While age was not included, Article 1 (1)(b) of the Convention permits member States 

to add grounds for its domestic purposes. ILO furthered has suggested that member states provide discrimination 

protection to all who need it. Consequently, some member states have added age to the original list of seven 

grounds. The protection covers all stages of the employment cycle. Therefore, not only those who are employed, 

but also those who seek work or risk losing their work are protected (Article 1.3). The important principles 

embodied in the Recommendation No. 162 are equality of opportunity and treatment, and non-discrimination 

(Alexander Samorodov, 1999). This legal instrument calls for member states to adopt national policy to promote 

equality of opportunity and treatment for workers of all ages and take measures to prevent discrimination 

against older workers. 

2) Age discrimination in employment legislation (ADL) 

Age discrimination legislation (ADL) refers to a legislation that explicitly addresses unlawful age 

discrimination in employment, without linking them with other forms of discrimination (Ghosheh, G., 2008). 

Taking into consideration that age discrimination stemmed from ageist stereotype and based on the flawed 

assumption that all older workers are categorically the same with no individual differences, ILO, therefore, 

promotes age discrimination in employment legislation or ADL in combating prejudice and age discrimination 
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against older workers. According to ILO, the ADL is an appropriate tool to protect older workers from being 

prejudice against by employer. ADL compels employers to take actual skills and performance of individuals into 

accounts rather than their age. On the other hand ADL balances the employee's needs with the employer's 

concerns because the employer retains the discretion to decide whether an older employee shall be hired or 

trained as long as his decision is based on a legitimate business reason (Ghosheh, 2008). To achieve this, ADL, 

in practice, must address five different, but related, dimensions of employing older workers, namely, access to 

employment, dismissal, any acts impeding skill development and career opportunities, policy that prevent 

discrimination, persons who can access age discrimination legislation protection and operational components that 

clearly establish the rights and responsibilities of employees and employers.     

Access to employment: ADL enhances older workers’ access to employment and longer working 

opportunities for older workers.  With regards to hiring, the ADEA 1967, SEC 623. [Section 4] (a) and the 

Directive 2000/78/EC (Art. 3 (1) (b) make it illegal for an employer to include age preferences, limitations, or 

specifications in job notices or advertisements. Employers cannot refuse to hire a job applicant because of their 

age. Job seekers who think they may be damaged from such discrimination can file the discrimination case.  

Dismissal: ADL have specific provisions prohibiting dismissal or contract termination solely on the basis 

of age as stated in the Directive 2000/78/EC (Art. 3 (1) (c) and. It is important to note that the ADEA 1967 SEC. 

623. [Section 4]. The ADEA 1967 does not bar the termination of older employees; rather, the Act only bars 

discrimination against them. As for mandatory retirement, employers' regulations or policies regarding forced 

retirement are violations of the law. The passage of the ADEA 1967 has surely resulted in the elimination of 

explicit upper age limits for jobs. However, mandatory retirement age is allowed if the employer can show that 

age is a “bona fide occupational qualification (BFOQ) or the reason is good faith, which applies when safety 

issues are involved, for example, in the case of firefighters and police officers. 

Working condition: During employment ADL ensures that older workers can maintain their existing 

working conditions and their current employment status without being prejudice against by employers. Older 

worker are often negatively stereotyped as being unable to adjust to new technologies or new systems of work.  

This can lead to less promotion and training against older workers training and development opportunities.  The 

ADEA 1967 and the Directive 2000/78/EC (Art. 3 (1) (c) explicitly makes it discriminatory to limit training and 

deprive employment development based on age so that older workers are treated fairly. Failing to offer 

promotion or training to an employee because he is going to retire is against the law.  In term of welfare, 

employees could not be denied the opportunity to participate in employer’s benefit plans because of their age. 

Employers also can’t reduce benefits based on age, unless the cost of providing the benefit increases with age.  

Harassment and victimization: ADL aims to create a work environment and livelihood that is conducive 

to the work of workers in an aging society. In working, older workers may experience harassment. Harassment 

refers to emotional and psychological abuse, including mental abuse, causing employees to feel sad and 

humiliated by using words, such as calling an elderly employee “wrinkled” or “old” which makes the employee 

feel less valued.  To protect elderly workers from these acts, the ADEA 1967 and the Directive 2000/78/EC Art. 

2(3) prohibit violating, insulting, insulting or expressing opinions that have such consequences, including any 
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actions that are negative to employees because of age. Harassment is prohibited because it creates an 

environment that is hostile to the work of older workers.  ADL also ensure that employees would not be 

retaliated against them if they file charges of age discrimination or help the government investigate charges 

(victimization). This is to prevent negative consequences for a worker making a complaint or providing evidence 

in an age discrimination case. 

Employment policies/practices: An employment policy or practice that appear to treat everyone equally 

can be illegal if in practice it has a negative impact on older workers (indirect discrimination). Framework 

Directive distinguishes between direct and indirect discrimination (Art. 2 (2) b), Art. 2 (3)). For example, all 

applicants were required to hold a PhD and, as one application did not have one, he was automatically denied 

at the shortlisting stage. The applicant argued that people of his age (56 years old or more) were less likely to 

have a PhD and so this policy indirectly discriminated against those in his age group. This recruitment policy is 

illegal because it resulted in indirect discrimination against on applicants with the age of 56 years old or more. 

3) Assessment of the Thai legal protection for older workers against age discrimination in 

employment  

The study focus the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 as the foundation of law and the 

primary employment legislations which are the Labor Protection Act B.E. 2541 and the Labor Court Establishment 

Act and Labor Court Procedure, B.E. 2522. Assessment of the Thai legislation can be done by comparing 

domestic law with the way the same area has been regulated in one or more countries and with international 

standard (Saengarayavilairak, T., Srithamaraka, T., 2017). 

1) Constitutional protection: In Thailand the prohibition against unjust discrimination is clearly 

stated in the Thai Constitution of the Kingdom of Thailand 2560 (B.E.) article 7 paragraph 3. The good point of 

having constitutional provisions on age is that protections extend across all citizens, not just those who are 

employed. They also provide a much firmer legal basis for establishing age discrimination in employment 

provisions in labor law. Cases of age discrimination in employment may be presented to courts as a violation of 

the constitutional-based right to equality. While constitutional protection applies to all citizens in a country, 

constitutional cases can be far more complex, demanding, and time-consuming than ADL cases, of which right 

and responsibilities of the employers and employee are expressly laid down. This can raise a number of 

problems for employers and older workers. 

2) Labor law protection: While prohibiting discrimination under the Constitution, Thailand has not 

enacted legislation specifically address age discrimination in employment. The Labor Protection Act B.E. 2541 and 

the Labor Court Establishment Act and the Labor Court Procedure, B.E. 2522 do not have provisions regarding 

age discrimination though certain fundamental discrimination issues, including gender, are recognised and 

addressed in the Labor Protection Act B.E. 2541, as amended in 2008.  However the study found that the 

current provisions of these primary labor legislations can offer protection against age discrimination for older 

workers through interpretation of some provisions. However there are several legal gap that need to be 

considered for more protection and clarity. The problems with age discrimination protection under current labor 

legislations are briefly presented as follows: 
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1. Hiring: Older workers often encounter discrimination in recruitment process. Job advertisement often 

specify maximum age limits or a preferable range of age. In an identical job search, the older applicant would 

gain fewer invitations for interviews regardless of her/his experience or superiority for the appointment (Buapim, 

2009). Thai labor law does not provide protection for job applicants. The Labor Protection Act B.E. 2541 is meant 

to protect employees, not applicants seeking employment. Generally, employees are entitled to various rights as 

specified by the labor protection law at the beginning of the status as an employee under the labor protection 

law (Wasawong, S., Panthip Pruksacholavit, 2017). Without legal protection, older workers are disadvantaged 

with respect to job application and measure to protect them is necessary so that they have equal access to 

recruitment process. 

2. Protection during employment: stereotyped thinking towards often leads to older worker being 

treated less favorably than another during employment. For example older workers are denied vocational 

training, receive an annual assessment of their work below normal workplace standards for their level of 

efficiency, denied salary increases. Therefore ADL specifically prohibits discriminatory treatment of older workers 

solely on ground of age as discussed above. For example, the Older Workers Benefit Protection Act of 1990 

(OWBPA) amended the ADEA to specifically prohibit employers from denying benefits to employees over 40 with 

limited exceptions in certain circumstances as long as the cost of insuring older employees is the same as 

insuring younger employees. As for Thailand, The Labor Protection Act, B.E. 2541, Section 53 prohibits 

discrimination in the payment of wages for work of the same nature and quality and equal quantity on account 

of sex but do not have specific provision on account of age with regards to working condition. However, in case 

an employer does not consider someone to be suitable for a promotion or salary increase just because they are 

older, this could arguably fall under Section 14/1. This provision protects the employees in cases where a 

contract of employment between an employer and an employee, work regulations, rules or orders of an 

employer result in the employer unreasonably exploiting the employee. Under this Section affected employees 

can bring the case to the labor court and the court has the power to order such contract of employment, work 

regulations, rules or orders being enforceable only to the extent that it is fair and reasonable. According to 

Court’s decision, arbitrary age determination was unfair to the employees and considered as an employment 

contract that gives employers an advantage over workers (Court’s decision 690/2552 and 6075/2549). 

Therefore, though there is currently no legislation prohibiting age discrimination in employment in Thailand, in 

term of discriminatory treatment that results in unfair or contract or regulation of employers, an employee will be 

able to bring a discrimination claim on another ground of unfair treatment as provided by Section 14/1. 

Welfare and benefits: Welfare is a benefit provided by the company to its employees for their 

convenience and/or good health (Vilawan, K., (2019). Apart from the legally required benefits under the Thai 

social security system established under the Thai Social Security Act B.E. 2533 and the Workman Compensation 

Fund Act B.E. 2537, the Labour Protection Act B.E. 2541 sets forth certain welfare provisions for the benefit of 

employees. The elderly in Thailand do not receive adequate welfare protection. The problems included 

insufficient fund and the fact that elderly people are unable to access rights and exercise their rights 

(Vichienchom, W., 2013).  In employment, older workers, doing equal works are vulnerable to losing their 
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employment benefits when they reached certain age. Under the ADEA 1967 and the Directives 2000/78/EC, 

terminating benefits for employees because of their advancing age is unlawfully discriminatory.  As for Thailand, 

if the employer has a policy that provides welfare and benefits to older employees less than young employees. 

This is not a violation of the law, even if it is discriminated against older workers because of age as long as the 

employer provided employees with welfare defined as the duty of the employer as specified by law (Ministerial 

Regulations on Welfare in the Establishments, B.E. 2548). With regard to welfare and benefits, elderly workers 

are not protected from discrimination due to the age under current law. 

3. Dismissal protection: Under current Thai labor law employees are protected from unfair dismissal like 

civilized countries (Vilawan, 2019). In accordance with the Labor Court Act and Labor Court Procedure Act, B.E. 

2522, Section 49, the employment termination must be necessary and appropriate in order to prevent unfair 

dismissal. A prevalent issue to be considered is termination by reason of age (Manit Saryuttigorn, Sudasiri 

wasawong, 2008).  According to the Supreme Court's judgment, dismissal on ground of being old alone or on 

other grounds, but including age as the main reason falls under unfair dismissal. With regards to dismissal, the 

author considers that protection under Thai law constitutes an adequate protection for older workers, although 

there is no specific prohibition on dismissal for elderlyreasons.  

As for mandatory retirement, the ADEA 1967 has prohibited mandatory retirement in most sectors since 

1986. As for Thailand generally, private sector employers can specify a retirement age in an employment 

contract or company policy as they deem proper for their operations. However under the current Labor 

Protection Act B.E. 2541, section 118/1 provides that in a case where a retirement age is agreed between 

employers and employees or stipulated by the employer in the employment contracts, work regulations and 

other internal policies, the retirement is considered to be a case of termination of employment and the retiree is 

eligible for the same entitlements normally granted under the circumstance of normal termination of employment 

(e.g. severance pay). In the absence of an agreement on a retirement age or a retirement age is stipulated by 

the employer, or if the agreed retirement age is over 60 years, the employees aged sixty years and over have 

the right to notify their retirement intent and entitled to severance pay calculated according to service duration 

and rate as specified by law. 

While specifying mandatory retirement by employer are considered age discrimination because it does 

not take into consideration individual culpability and therefore should be discontinued (Health System Research 

Institute, 2013). The author is of the opinion that current protection of retirement under Thai law is appropriate 

for the Thai context without the need to adopt measures to abolish the mandatory retirement age as provided 

by the ADEA 1968 and the Directive2000/78/EC., Section 118/1 was designed to protect the right of 

disadvantaged older workers with regards to severance pay. This is because prior to the enforcement of Section 

118/1 older workers who unable to continue working, have to resign from their jobs and do not receive legal 

severance pay. The absence of workers from work or their own duties, including resignation, is not the 

responsibility of the employer and therefore there is no compensation. The factory with the union has filed a 

bargain with the employer that they are requesting the retirement age of 55 years (Tasee, P., 2018). The 

retirement age determination is a great help to the older employees. The reason is that the merits of the 
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measures may give employees the opportunity to work and retire according to their individual physical condition 

because currently employees aged 60 are still strong and can continue to work, causing older workers to remain 

in the labor market. The backdrop is that if the older worker could not work longer due to their help and resign, 

they will lose their right to severance pay. The alternative to the legal abolishment of mandatory retirement in 

the government sector that has been introduced, namely the extension of retirement age individually or 

adjusting the retirement age that is appropriate for some professional fields that the older workers can do or the 

job needs experience and expertise.   

 

Conclusion and Suggestion 

The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 has an express provision guarantees equality 

which prohibits non-discrimination on many grounds including age. The strength of such guarantees is that it 

usually apply across all aspects of law and society. As a result, age discrimination in employment cases may be 

brought to courts as a violation of the constitutional-based right to equality. However, generally constitutional 

cases are not an easy avenue to seek justice given its complexities. Thus constitutional guarantees generally 

need to be complemented by statutory provisions.  Many countries introduced ADL is a specific anti-age 

discrimination legislation. One benefit is that the legislation can be clearly identified by employers as well as 

workers in order to ensure they observe the rights and responsibilities detailed in the legislation.  

While Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 Article 27 prohibits age discrimination, Thailand 

do not have ADL and the labor legislation do not address age discrimination. Due to the lack of specific 

provisions regarding discrimination on ground of age towards older workers in the employment, there is no 

criteria on characteristic or behavior that is considered unlawful discrimination because of the age in employment 

towards older workers. Nevertheless, this study argued that application and interpretation of existing labor law 

provisions can be carried out to protect older workers from discrimination on the basis of age by adhering to the 

principle of equality and non-discrimination in accordance with Article 27 of the Constitution of the Kingdom 

Thailand B.E. 2560. However such application can cover discrimination only in some aspects of employment: 

dismissal solely by reason of old age can be protected on ground of unfair dismissal under section 49 of the Act 

on Labor Court Establishment Act and Labor Court Procedure, B.E. 2522 and unfair treatment on ground of age 

can be brought under section 14/ of the Labor Protection Act B.E. 2541. However, there are other aspects in 

employment which are not protected by existing law specifically as there are no specific laws to apply in cases 

such as welfare, harassment and victimization. The author, therefore, proposed to add provisions to existing 

labor legislation to cover aspects of employment from hiring, employment and dismissal. It is proposed to add 

provisions in the Labor Protection Act 2541 B.E. the Labor Court Establishment Act and the Labor Court 

Procedure, B.E. 2522 as follows: 

 1. Section 8/1 in the Labor Protection Act 2541 B.E. Chapter 1 General Provision: 

‘Section 8/1. It shall be unlawful for an employer to discriminate any one on account of age with 

regards to recruitment, selection, apprenticeship or employment which includes job advertisements, screening 

and shortlisting, employment conditions, job classification, or layoffs, unless it is done for professional needs or 
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age is a bona fide occupational qualification reasonably necessary to the normal operation of the particular 

business and is done appropriately or where the differentiation is based on  other factors that are more 

reasonable than age. 

It shall be unlawful for an employer to discriminate against any individual on account of age with 

regards to employment conditions, accessing opportunities for promotion, relocation, training, welfare or to 

employment benefits, workforce reduction or dismissal, unless it is done for professional needs or age is a bona 

fide occupational qualification reasonably necessary to the normal operation of the particular business and is 

done appropriately or where the differentiation is based on  other factors that are more reasonable than age. 

Discrimination on the basis of age includes harassment by using words about age, or insulting words or 

unwelcome or offensive conduct in the workplace that is based on a person's age.’ 

 2. Section 14/1, paragraph 2 in the Labor Protection Act B.E. 2541 Chapter 1 General Provision 

‘A contract of employment between an Employer and an employee, practice, or criterion, a work rule, regulation 

or order of an employer which applies equally to all ages but which result in a disadvantage to people of a 

certain age or age group, the Court shall have a power to order such contract of employment, practice, or 

criterion, a work rule, regulation or order being enforceable only to the extent as it is fair and reasonable.’ 

 3. Section 49, paragraph 2 in the Labor Court Establishment Act and the Labor Court Procedure, B.E. 

2522:‘The provision of paragraph one shall also apply to the termination of employment on solely ground of age 

or age as a main reason.’ 
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TOURISM MANAGEMENT FOR NATIONAL PARKS IN THE DIGITAL AGE 

 

Natthineeporn Pingkaew1, Chomponuch Jittithavorn1, Chawalee Na Talang1, and Kannapa Pongponrat2 

 

ABSTRACT 

The objective of this article was to propose tourism management guidelines for national parks in the 

digital age by using technology for increasing the ability of tourism management in national parks. In addition, 

both the ability of tourism management in national parks nowadays and the management guideline of national 

parks in the digital age were considered as the two aspects of tourism management guidelines in this study. 

The results of this study indicated that national parks currently had the potential to manage tourism 

under tourism standards in the certain areas operating in accordance with laws and regulations of national parks. 

In the aspect of the management guidelines for national parks in the digital age, the results also indicated that 

national parks needed to utilize technology as the vital feature for tourism attraction development in various 

facets including attractions, accessibilities, amenities, accommodations, activities, and ancillary services. 

Consequently, through mobile application as the operating system for suitably corresponding with tourist 

behaviors in the digital era, this innovation would lead to Smart National Parks. With the mobile application, 

tourists could assess to various information and contact with national parks rapidly and precisely; moreover, this 

could efficiently support the number of eco tourists for sustainable development in the future.  

        

Keywords: Tourism management / National park / Digital age 

 

Introduction 

Apparently, tourism is considered as a key industry that plays an important role in driving the economy 

of Thailand. Additionally, it can generate a lot of revenue into the country, create job opportunities for 

communities in tourist destinations, and spread prosperity to the region. The important factors that attract tourists 

to travel in Thailand are the services and the beautiful tourist destination with diversity and abundant natural 

resources. Tourism is considered as not only the physical but also the mental relaxation at the same time. 

(Mattayomburut V, 2017) 

Currently, Tourists are likely to travel to numerous natural resources in order to study the diverse 

ecosystems of plants and animals increasingly. With the expanding of tourist attractions and the increasing 

numbers of tourists, various consequences are found such as causing serious damage or degradation of tourism 
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resources. This can cause the deteriorated condition of various resources, including water pollution, air pollution, 

loss of plant species and local animal species, and the destruction of natural geography. Therefore, to preserve 

the environment, one solution that can help reduce the serious damage is to manage ecotourism for being the 

responsible tourism in nature that has unique localities and cultures that are related to the ecosystem by having 

a collaborative learning process for those involved under local environmental and tourism management. In 

addition, this is to raise the awareness of maintaining a sustainable ecosystem, and knowledge and information 

relating to the biodiversity along the walking route should be given to community and tourists (Chuchat C, 2011). 

The national park is an important ecotourism destination in Thailand. According to the past 5 year statistics from 

2014 to 2018, it is found that both Thai and foreign tourists visit the national park at least 10 million people a 

year (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2018). In addition, this trend is increasing 

continuously. In the future, the management of Thai national park will not only manage tourism but also focus on 

preserving the original ecosystem and ecological services. Moreover, Thai national park has to maintain the 

government policies which underlining the management of natural resources being sufficient and maintaining the 

original ecological balance because of global climate change and natural disaster. Besides, national park uses 

technology or innovations for national park management as tools for national park operations, including a new 

patrol system that combines together the maintenance of resources and research. In doing so, unmanned aircraft 

for monitoring the status of forest resources, economic measurement, green tourism, and Mobile Application for 

national park management are used for focusing on preserving biodiversity for sustainability and maintaining 

fertility (Suksawang S, 2017). 

Nowadays, tourism in the digital age has focused on innovation technology and creativity; in addition, it 

makes tourism value. There is a considerable amount of research on a holistic approach to innovation in tourism. 

From the previous research, it is found that entering the industrial revolution 4.0 is likely to generate the use of 

technological innovation for creating value added tourism in this industry. Moreover, it can help solve problems 

that occur in the tourist destinations. For instance, a problem in cultural heritage sites may occur, so data with 

the internet connection from many databases can be used for helping national park plan how to develop and 

launch the marketing promotion for tourism (Ivanovic, S, Milojica, V and Roblek, V. 2016, 367-380).  In 

addition, tourism 4.0 is a very important trend in the new era of technological progress, and it can also help 

solve problems that arise from the application of innovation, resulting in the much more convenience and 

easiness of traveling these days (Somnakpong S, 2017). 

Therefore, national parks with tourism in the digital age should be developed and improved to support 

tourists effectively in the current era in order to transfer knowledge from national parks through modern 

technology for tourists, including cultivating the conservation of natural resources and providing information 

quickly and efficiently, leading to increase income for national parks and nearby communities. 

1. National Park and Tourism Management at Present  

The national park is considered as an important natural attraction that tourists are allowed to use  

and do various recreation activities in the national park (Tipwadee Phosittiphan, 2011). Nowadays, many tourists 

visit the national park. According to the statistics number of tourists in 2018, the total number of tourists visiting 
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the national park is 16,640,382 people, divided into 12,760,997 Thai tourists and 6,879,385 foreign tourists. 

Consequently, the total income is 2,664,354,969 Baht. In addition, Khao Yai National Park is the national park 

which indicating the highest numbers of Thai tourists, 1, 408, 103 people. Besides, Nopppharatthara Beach-Phi 

Phi Islands National Park reveals the highest number of foreign tourists, 1,558,282 people. In addition, 

Nopppharatthara Beach-Phi Phi Islands National Park also contains the highest tourist number, 1,877,871 people 

and gains a total income of 639,169,450 Baht (Department of Natural Parks, Wildlife and Plant Conservation, 

2018). From the statistics, the popularity of traveling to visit the national parks is continuously increasing every 

year. It can be said that the national park is one of the tourist attractions that tourists need to travel to relax and 

visit the beauty of natural resources and wildlife. 

The pattern of tourism in the national parks is Nature Based Tourism (Warat Matayomburut, 2013) 

Ecotourism is the tourism in a unique natural area and cultural resources related to ecosystems. There is a 

common learning process among those people who involved under environmental and tourism management with 

local participation. The aim is to raise awareness to maintain a sustainable ecosystem. Marine Ecotourism is the 

tourism in a unique natural marine area and tourist attractions that are responsible for the marine ecosystem. In 

addition, it is the learning process between the parties involved under the management of the environment and 

tourism with the local participation. This is for raising awareness to maintain a sustainable ecosystem. Besides, 

geological tourism (Geo-tourism) is the tourism in natural resources that are characterized by rocky cliffs, 

sandstone fields, tunnels, water caves, caves with stalactites and stalactites. It is for investigating the beauty 

and studying various landscapes on the surface of the earth that has changed such as rocks, soil, minerals, and 

fossils to gain knowledge and new experiences based on tourism consciousness and responsibility for protecting 

the environment. On top of that, local people will participate in the tourism management. In the aspect of 

tourism in the national park, Adventure Travel is the type of Special Interest Tourism, and the Adventure Travel 

is counted as a fun tourism in special natural attractions creating memorable memories, impression, and new 

experiences from tourism. 

Therefore, tourist attractions in the national park are necessary to have important tourism components 

which consist of 6 things or 6 As. J. Pelasol (2012) states that developing tourist attractions has to reach various 

areas and should consider (1) accessibility, (2) attraction, (3) amenities, (4) ancillary service, (5) accommodation 

and accommodation, and (6) activities. Consequently, development under the 6As is, therefore, very important 

to promote and develop sustainable and efficiency tourism and to make the development of tourist attractions in 

the national parks sustainably. Tourism capability is one of the important factors along with tourism development. 

The tourism capacity to accommodate tourists in the national parks means the maximum level of tourists' usage 

and the development of facilities for tourists. If the usage of tourists is more than the level of the specified 

capacity, there is a huge opportunity to destroy tourism resources in the area. Moreover, it can also reduce 

tourists' satisfaction and cause the damage to society, economy, and culture (Tipwadee Phosittiphan, 2011). 

Thus, tourism in the national park is a tourist attraction in a conservation area which is popular for 

various tourists, and this trend is increasing continuously. Therefore, the development of tourist attractions in the 

national park is to be considerably conducted with the determination of the capacity to support tourists and to 
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make the national parks as a sustainable tourist destination. In addition, this must meet the needs of tourists that 

change their tourism behaviors regarding to the changing time. Prebensen, Chen, and Uysal (2014) indicated 

that the behavior of tourists today needs to be fast and convenient to travel because of the limited time. 

Therefore, tourists use technology to help search for information, tourist destinations, reservation for 

accommodation, including directions to travel to the national park. Consequently, the national parks consider the 

importance to create the tourism in the national park as Modern National Park or Smart National Park by using 

the applications, National Parks 4.0, to facilitate and accommodate many tourists. 

2. National Parks in the Digital Age 

 Nowadays, traveling is more convenient and this cause many tourists to  visit and use the natural 

resources from the national parks such as recreation activities, especially during certain seasons, festivals, and 

holidays (Tipwadee Phosittiphan , 2554). Finding information and making reservation in the national park is 

essential for tourists to be prepared before traveling. Thus, the national parks have implemented the new 

national parks or Smart National Park because the Thailand 4.0 policy will change the economic structure to an 

economy driven by innovation or Value-Based Economy.  This idea is to change producing commodities to 

innovative products, driving the country with industrialization to driving the country with technology, creativity, 

and innovation, and the focusing on the product manufacturing sector to focusing on the service sector. 

Therefore, the national parks have to change through the four important components (Songtham Suksawang, 

2017). 

1. Changing from traditional national park management to modern national park management which 

focuses on technology management (Smart National Parks) by various national parks have to increase 

management efficiency. 

2. Changing from traditional government agencies that support from the government all the time to 

become modern and able to help themselves with budget support. 

3. Changing from Traditional Services which have created relatively low value to High Value Services. 

4. Changing agencies that have low-skilled national park officers to be more knowledgeable, expertise, 

and high skill officers. 

The management of the new national parks or Smart National Park is due to the changing behavior of 

tourists at the present, and these tourists use technology to communicate or search for information through the 

use of smart phones which are becoming more and more popular. In doing so, users can install various 

applications on their smart phones to facilitate tourists. This can help the numerous national parks to target the 

market of tourists who visit the national park fast and easily. This also helps save the cost of natural 

interpretations such as posters and leaflets with the suggestions of various locations in national parks and help 

raise awareness for tourist too. 

Currently, the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation has developed Mobile 

Application to be another way to transfer knowledge and public relations. It is also for contacting tourists visiting 

the national parks by developing applications for mobile devices such as mobile phones and tablets, and the 
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program will help meet the needs of tourists by Natural Park Mobile Application in the future (Songtham 

Suksawang, 2017, page 7) is as follows: 

1. E-Ticket System Application is used for the national park ticket, accommodation reservation in the 

national park, house trailer parking reservation, price classification of different types of fees, fees payment via 

credit cards of foreign tourists, interesting tourist attractions locations, and information of important tourist 

attractions in the national parks. 

2. Friend of National Park Application is used to build a network for various alliances with the national 

parks in the future. It can also be used to report natural disasters and rescue of tourists within the national park 

such as forest fires, flooding, or other emergencies of tourists. 

3. Park Ranger Application is used to monitor the national park and its resources for the forest guards 

who patrol in order to protect resources in the national parks and receive notifications from relevant sectors. 

4. Park Ranger Scout Application is for the Department of National Parks, Wildlife and Plant 

Conservation to conduct the forest scout project. This application has been proposed for the forest scouts to help 

them protect and observe forest encroachment, forest fire notification, basic first aid information, and the report 

of the forest scouts doing activities with the national parks. 

In addition, mobile applications for national park management have to be used with IPAD, IPHONE, and 

Android. They can be used in various businesses relating to tourism in the national parks, for instance, 

- Mobile Application for National Parks is used to collect tourist information, reserve accommodation, 

purchase national park entrance ticket, book diving in a marine national park, 

- Mobile Application for Tourism is for hotels and tour agencies to find accommodation information that 

they can make registration, payment systems, conferences, seminars, exhibitions related to tourism in the 

national park, 

- Mobile Application for Restaurant is used to find restaurants both in and outside the national parks. It 

offers various new menus with difference and modern, 

- Mobile Application for Retail is for souvenirs in the national parks, 

- Mobile Application for Nature Education is for education, research, and training which can create 

natural interpretations and Learning Management System in the national park, 

- Mobile Application for Rescue is used to rescue services in the national parks. 

In summary, national parks, nowadays, have prepared for the forthcoming digital age by launching 

Smart National Park, the management of national parks in the digital age. In doing so, the national parks have 

developed an innovation in the form of Mobile Application for providing knowledge and information and 

publicizing to the target group using technology in daily life. In addition, this target group tends to increase 

continuously. In implementing the Smart National Park of the national park, it is to increase the potential and 

upgrade the national park to be more manageable. 

3. Guidelines for Tourism Management for National Parks in the Digital Age 

Tourism innovation is very important for tourism development. Due to the changing behavior of tourists, 

they prefer the convenience and speed devices for searching various information, including traveling guidelines, 
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accommodation, restaurants, and souvenir shops to reduce time and be able to reach the desired destination. 

The government recognizes the importance of using innovation and has established the Thailand 4.0 policy to 

encourage every unit to implement the innovation to facilitate services in all sectors. 

National Park is one of various sectors to implement innovations to drive tourism in the digital age in 

order to facilitate and provide services to tourists. Consequently, tourists can quickly access the information of 

tourist attractions in the national parks on an accurate database. This is also to respond to the behavior of 

tourists in the present day along with ecotourism efficiently and sustainably. 

With regards to the study, it can be concluded as a guideline for tourism management of national parks 

in the digital age is as followings: 

 
Figure 1 Guidelines for Tourism Management of National Parks in the Digital Age 

 

Figure 1 shows the process of tourism management using six tourism principles or 6As (J. Palasol, 

2012). Firstly, accessing to tourist attractions in national park areas is to develop tourism and strengthen the 

potentiality with the first principle (Accessibility). In doing so, national parks need to develop tourist destinations 

by improving their roads and routes which must be convenient and accessible to various vehicles. After that, 

national parks need to develop numerous fascinating destinations (Attraction) in the form of tourist attractions to 

be well-known and attract tourists to revisit the national parks again. Developing attractions needs to be done 

along with improving facilities in the national park (Amenities) such as toilets, tourist information center, food 

service center, and other stores. In addition, national parks should develop all facilities for all people (Universal 

Design (UD)). and in terms of Ancillary Service, the national parks should emphasize the importance of Ancillary 

Service to make tourists impress and satisfy. This can lead to the occurrence of repeated travel behavior of the 

tourists. In addition, the service of efficient officers with the knowledge and expertise in their fields is the crucial 

part of the tourism management in the national parks with increasing potentiality. In the aspect of 

Accommodation, it is not only an important aspect but also the main factor for tourists to choose to visit the 

national parks. Therefore, the development of accommodation and camping grounds must consider cleanliness 

and convenience. In addition, the accommodation should have a beautiful environment and in a good and usable 
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condition for all types of users. The last element is Activities which are considered as the value added service to 

tourist attractions in each national park. Numerous activities with different interests should be provided for 

tourists in each area. Therefore, it can be said that six tourism components (6As) are considered to be 

fundamental elements in the development of tourism potential management of the national parks nowadays and 

in the future. 

 

Conclusion  

In conclusion, the national park management process is necessary to develop in accordance with the 

elements of tourism for the modern time. Therefore, national parks have implemented the new management of 

national parks or Smart National Park in response to the policy of Thailand 4.0 with emphasis on the use of 

technology. In addition, national parks can increase their effective management which transform from a 

traditional government agency into a modern and self-help organization in terms of operating budgets. 

Moreover, national parks can promote value added tourism services and develop officers in the national park to 

be more knowledgeable, capable, service-minded, and skillful successfully.  

Obviously, the implementation of the management process of the new national park (Smart National 

Park) or National Park 4.0 together with the development of tourism components (6As), national parks will lead 

to be a national park in the future.  With Mobile Application of the national park focusing on the innovation and 

technology through an operating system on mobile phone or smart phone, tourists can quickly access the 

national park's information. The mobile application consists of (1) E-Ticket System Application which provides 

services for booking all types of national park tickets, (2) Friend of National Park Application which connecting a 

network of partners in protecting the national parks, (3) Park Ranger Application, and (4) Park Ranger Scout 

Application which are working together to conserve and protect national park resources. If national parks are 

able to manage with regards to the tourism management guidelines in the digital age, the outcome will be in 

the form of the increasing number of quality tourists and a sustainable development undoubtedly. 
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MOTIVATION FACTORS INFLUENCE ON 

 TEACHERS’ JOB PERFORMANCE IN SECONDARY SCHOOLS 
 

Chouna Moa1*, Winai Rungsinan2, and Thinagorn Poolput1 

 

ABSTRACT 

Teacher motivation has become an important issue given their responsibility to impact teacher’s job 

performance in schools to support and satisfy teachers; generally more productive and also influence on 

students’ achievement (Mertler, 1992). Therefore, the main purpose of this research study aims to discover the 

motivation factors which have the positive effect to teachers’ job performance and enable principals to apply 

effectively the factors which would help to encourage or inspire teachers to have a better job performance in 

academic file.  In addition, the main theory was utilized in this paper is based on Herzberg’s (1966) two-factor 

theory, motivation is commonly divided to two broad types are extrinsic motivation and intrinsic motivation. The 

valid sample size was 351 from all numbers of teachers in the target schools of 2847 by using Simple random 

sampling technique; considers theoretically of the Yamane Method (Yamane, 1967); with the responded rates 

93%.  Based on the analysis of the data through enter regression analysis which predicted the motivation 

factors on teachers’ job performance; was found that two out of seven dimensions are in-service training and 

working condition have highly positive effect to overall teachers’ job performance totally is 13.3% in the (R 

Square=.133) statistically significant at 0.01. Also, this study used quantitative approaches for survey research to 

investigate the factors influencing teachers’ job performance in Public Educational Secondary Schools Service 

Area Office 42, (Nakhonsawan and Uthai-thani Provinces, Thailand) with the help of survey instrument which 

based on the survey questionnaire.  

 

Keywords: Motivation factor / Extrinsic motivation / Intrinsic motivation / Job performance 

 
Statement of the Problem 
 Education is one of the most important elements that energize the development of society. It is a base 
for socio-economic, cultural and political development of a country. It enables individuals to acquire knowledge, 
skills, ability and attitudes and make them full participate in the development process of a country. Panda and 
Mohanty (2003) stated that good teachers were essential for the effective functioning of education system and 
for improving the quality of learning process. This result can be achieved when teachers are satisfied with their 
job. Job satisfaction enables teachers to put their maximum effort up on their work. The maintenance of high 
satisfaction and morale has long been an important objective for educators. According to Jackson 1997, the lack 
of motivation among teachers has been manifested teacher unwillingness to participate in school activities, poor 
attendance, unexpected absence, late coming, lack of additional training, uncreative and non-stimulating 
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teaching etc. Motivation factors are intrinsic motivation that will increase employees’ job satisfaction; while 
extrinsic motivation to prevent any employees’ dissatisfaction.  Hence, motivation is very important factors in 
terms of school success and achievements. It takes part in an important role for teachers because it helps to it 
increases the productivity of employees and the goals can be achieved in an efficient way.  

 

Objectives  

 1. To study the opinion levels of motivation factors and teacher jobs’ performances in Public Secondary 

Schools. 

 2. To study the prediction of motivation factors on teacher jobs’ performance in Public Secondary 

Schools. 

 

 Literature Review 

  One of the ways in which organizations can achieve their goals is when their staffs are satisfied and 

engaged at workplace, and consequently job satisfaction relates to many sides of employee engagement. Job 

Satisfaction Even though, there is no universal definition of job satisfaction that covers all dimensions of the 

construct, most definitions emphasize, job satisfaction as the degree to which people enjoy doing their job. Job 

satisfaction is one’s personal attitude towards one’s job and has been described as the set of positive desires or 

positive feelings that people have toward their jobs and employment by their organization (Islam, Mohajan, & 

Datta, 2012; Hamidi, Saberi, & Safari, 2014). The components which should be considered as important 

determinants of job satisfaction can be grouped together under the heading of intrinsic and extrinsic job 

satisfaction (Buitendach & Rothmann, 2009; Lee, 2017). Herzberg (1987) developed a motivational theory, in 

which the constructs affecting a worker’s job satisfaction are categorized into two domains: motivators (intrinsic 

factors) and hygiene (extrinsic factors). Intrinsic job satisfaction includes in-service training, working recognition 

and working promotion. Extrinsic job satisfaction includes pay, working condition, management and administration 

and superior-subordinate. Broadly, intrinsic job satisfaction is how people feel about the nature of their job tasks 

while extrinsic job satisfaction is how people feel about aspects of their work situation. Thus, principle should 

work to develop strategies to enhance the level of both the intrinsic and extrinsic job satisfaction of teachers. 

Previous research has examined staff job satisfaction and its importance in the workplace, and has found that 

staff job satisfaction is essential and is a fundamental determinant of growth, service, and quality within an 

organization (Lee, 2017).  

 Extrinsic Motivation 

 PAY  

 Organizational pay systems have a significant impact on employees' level of motivation. Various forms 

of income, such as salary, commissions, bonuses, employee ownership programs and various types of profit or 

gain sharing programs, are all important tangible rewards. In a study presented by Stringer et. al. (2011) 

examines the implications of a pay-for-performance system on Intrinsic and Extrinsic motivation factors and job 

satisfaction of front-line employees at a retailer in Australasia. They concluded pay and benefits have strongest 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salary
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association with job satisfactions. In Malaysian context, a research carried out by Ibrahim and Boerhaneoddin 

(2010) also suggested factor of compensations has a significant effect on job satisfactions. Another research from 

Islam and Hj. Ismail (2008) which widely survey on more than 500 workers scattered over 96 various 

Malaysian organizations have concluded their results where factor of pay was found effective in motivating their 

respondents. Moreover, Asri et. al. (2007) has studied employees’ organizational commitment in SMEs as well 

as the relationship between commitment and job satisfaction in the manufacturing sector. Based on a case study 

of 236 employees in Small and Medium Enterprises in Kuala Terengganu, they found employees’ organizational 

commitments have a significant correlation with their perception of pay. 

 Working Condition 

 To deliver high quality education, schools must attract, develop, and retain effective teachers. Working 

condition plays an important role in a school’s ability to do so. Schools that are able to offer their teachers a 

safe, pleasant, and supportive working environment and adequate compensation are better able to attract and 

retain good teachers and motivate them to do their best. Teachers’ working conditions are also important to 

students because they affect how much individual attention teachers can give to students. A research in 

Malaysia retail sectors contributed by Tan and Amna (2011) have concluded the factor of working condition as 

the highest significant for job satisfaction. From a total of 152 sales personnel from women’s clothing stores in 

shopping mall of Bandar Sunway, Regression analysis has demonstrated that the respondents valued their 

working conditions to be the most significant for their job satisfactions. On the other hand, a research contributed 

by Rafikul and Ahmad (2008) also concluded a positive relationship between good working condition and 

motivation. Compare to their respondents who hold professionals, bachelor and master degree, PhD and 

certificate holders have raked the factor of working condition as the most important among other motivation and 

hygiene factors.  Lastly, a study conducted by Jaafar et. al. (2006) has justified the importance of hygiene 

factors among Malaysia employees’ job satisfactions. Respondents from the research have answered the factor 

of working condition has influencing power in their satisfactions towards their organizations.     

 Management and Administration 

 Teacher teaches and works in schools is usually administered by managers, often known as principals 

or headmasters. School administration is itself often part of larger administration units. The conditions of 

teachers’ working life are influenced by the administration and leadership provided by principals, and it is widely 

assumed that school leadership directly influences the effectiveness of teachers and the achievement outcomes 

of students (e.g. Hallinger and Murphy, 1986; OECD, 2001; Pont, Nusche and Moorman, 2008). 

 Superior-Subordinate 

 Superior-subordinate communication is an important influence on job satisfaction in the workplace. The 

way in which subordinates perceive a supervisor's behaviour can positively or negatively influence job 

satisfaction. Communication behaviour such as facial expression, eye contact, vocal expression, and body 

movement is crucial to the superior-subordinate relationship (Teven, p. 156). A supervisor who uses nonverbal 

immediacy, friendliness, and open communication lines is more likely to receive positive feedback and high job 
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satisfaction from a subordinate. Conversely, a supervisor who is antisocial, unfriendly, and unwilling to 

communicate will naturally receive negative feedback and create low job satisfaction in their subordinates in the 

workplace. To define the relationship between supervisory factors and job satisfactions, Edwards and Rothbard 

(1999) provided their statements in supporting strong social relations found within the work environment will 

enhance employees’ job satisfaction and productivity. Another research finding contributed by Lin and Lin (2011) 

on supervisory factors has revealed a positive relationship between leader-member interactions and job 

satisfactions. The respondents from the research have revealed strong satisfactions on their jobs when they 

experienced positive interactions with their supervisors. In Malaysia context, Asri et. al, (2007) have concluded 

their research results as factor of supervisions have significantly influenced job satisfactions and organizational 

commitments. The above studies have successfully supported earlier statements that the better the coordinative 

relationship in terms of trust, confidence, and respect between leaders and followers, the higher rate of 

employees’ job satisfactions arriving from supervisory factors will be achieved (Weng, Lai, Li, 2010). As 

summary, the hygiene factor of Supervision is concluded with a positive relationship with job performance.  

 Intrinsic Motivation 

 In-Service Training  

 In-service training offers one of the most promising roads to the improvement of instruction. It includes 

goal and content, the training process and the context. According to Ong (1993), In-service training is the 

totality of educational and personal experiences that contribute toward an individual being more competent and 

satisfied in an assigned professional role. The primary purpose of in-service training is to enable teachers to 

acquire new understanding and instructional skills. It focuses on creating learning environments which enable 

teachers to develop their effectiveness in the classroom. In this aspect, in-service training for teachers is the 

driving force behind much change that has occurred in the area of teaching and learning. It is vital that teachers 

keep up to date on the most current concepts, thinking and research in their field and also promote professional 

growth among teachers in order to promote excellent and effective teaching and learning environment for 

students. According to Kazmi, Pervez & Mumtaz (2011), in- service training for teachers enables the teachers to 

be more systematic and logical in their teaching style.  In-service training is a planned process whereby the 

effectiveness of teachers collectively or individually is enhanced in response to new knowledge, new ideas and 

changing circumstances in order to improve, directly or indirectly the quality of pupil’s education. According to 

Abdul Rashid (1996), in-service training comprises two main elements, which is the fulfillment of pupils learning 

needs and ensuring personal and career development of the academic staff. In-service training is a fundamental 

aspect for the enhancement of teachers professionalism related to the teacher’s vision to improve the quality of 

their work. Through in-service training, teachers can identify and evaluate critically the culture of the school 

which can bring changes to the working culture. Studies by Ekpoh, Oswald & Victoria (2013) shows that, 

teachers who attend in-service training perform effectively in their work concerning knowledge of the subject, 

classroom management, teaching method and evaluation of students. Studies by Jahangir, Saheen & Kazmi 

(2012) also shows that in-service training plays a major role to improve the teachers’’ performance in school. 
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The elements of aspects of Teacher professional development including education conferences and seminars, 

qualification programs, professional development network, individual and collaborative research.  

 Teacher Recognition 

 One of the most important sources of organizational mobilization and engagement (Wills, Labelle, 

Gue´rin and Tremblay 1998; Tremblay, Gay and Simard 2000), recognition plays a key role in the success and 

continuity of organizational change (Atkinson 1994; Fabi, Martin and Valois 1999; Evans 2001). Moreover, it 

promotes on-the-job learning (Lippit 1997) and is a building block of learning organizations (Griego, Geroy and 

Wright 2000). Finally, by contributing to employee job satisfaction, it has a positive impact on organizational 

productivity and performance (Applebaum and Kamal 2000). Admittedly, most employees express a need to be 

recognized by their supervisors, co-workers and clients, regardless of their job status or type (Brun 1999, 

2000). In the same vein, respondents to a UK survey of construction industry professionals (Bennet, Davidson 

and Gale 1999) ranked ‘recognition of their efforts’ as the most important organizational practice or metric 

among those listed. Recognition is a very rewarding experience for an excellent classroom teacher and his or her 

students.  Employee recognition is a plan to encourage specific behaviors by formally appreciating specific 

teacher contributions, offers them hope for meaningful recognition of working and to improve student-learning 

outcomes.  

 Working Promotion 

 Working promotion Gupta (2012: 18.7) defines promotion refers to the advancement of an employee to 

a higher post carrying greater responsibilities, higher status and better salary. It is the upward movement of an 

employee in organization’s hierarchy, to another job commanding greater authority, higher status and better 

working conditions. Researches by groups of researchers (Zainuddin, A., Junaidah H. A. & Nazmi, M. Z, 2010) 

and another group (Danish, R. Q. & Usman, A., 2010) and Ssesanga, K., & Garrett, R. (2005) found a positive 

significant relationship between opportunities for promotion and job satisfaction. Wan, H., Sulaiman, M., & Omar, 

A.(2012) argue that employees that perceived promotion decisions as fair are more likely to be committed to the 

organization, experience career satisfaction, perform better and subsequently have a lower intention to leave the 

organization. Today, many lecturers will consider leaving the institutions where they work, if they do not have 

equal promotion opportunities as offered by other organizations, particularly young lecturers who are looking for 

more work experiences from various institutions before deciding to remain with a particular institution. 

 Job Performance 

 Lesson Plan Preparation 

  Teaching is a complex process that requires various activities to ensure learning process to be 

successfully implemented. The process involves combination of activities between teachers and students 

(SitiHawa,Mazlen, Norasmah, & Zamri, 2006). For that reason, efficient and thorough planning must be made 

first before implementing the process of teaching the Form 4 PE for the physical fitness strand. Teachers must 

plan their lesson before starting their teaching (Zaidatol Akmaliah & Habibah, 2000).  

  

http://www.edutopia.org/teacher-development-research-keys-success
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 Implement the Lesson  

 A well-designed lesson might begin with the instructor making an effort to determine how much 

students already know about the topic through a small group discussion followed by a report-out activity. 

According to Miller et al. (1982) specified that meaningful learning provides the subject which will be learned 

have conceptual richness. Besides, Ausubel specified that meaningful learning will eventuate when the 

expository learning is implemented effectively (Ausubel, 1978) 

 Supervision of School Activities 

 Supervision of instruction is an important activity in promoting effective teaching and learning in schools. 

It is focused towards the improvement of instruction and professional development of teachers (Acheson, 1987). 

Supervision in education, according to some researchers (Mohanty, 2008; Marecho, 2012; Panigrahi, 2012; 

Thakral, 2015) still carries the same old meaning and general concept as in Douglass and Bent’s (1953) 

definition which means “to oversee, to superintend or to guide and to stimulate the activities of others, with a 

view of their improvement”.  

 Teacher Commitment  

 Owoeye (1999) asserted that one of variables of teacher’s productivity is teacher commitment. 

The teaching profession requires commitment. An effective educator needs to be committed not only to their 

students, but to the teaching profession as a whole. This means abiding by the rules and regulations, embracing 

the principles of the teaching profession, as well as the requirements. 

 Motivating the Students 

 From the book Tools for Teaching by Barbara Gross Davis (Jossey-Bass Publishers: San Francisco, 

1993) is a great place to start for ideas and tips about increasing student motivation in the classes. One of the 

most difficult aspects of becoming a teacher is learning how to motivate the students. It is also one of the most 

important. Students who are not motivated will not learn effectively.  

 

Research Hypothesis 

1. The levels of opinion of motivation factors and teacher job performance in Public Secondary Schools 

are high. 

2. The prediction of motivation factors on teacher job performance in Public Secondary Schools is high 

and statistically significant at .05. 

 

Scope of the Research 

 This research study was conducted in Public Secondary Educational Service Area, Region 42, 

Nakhonsawan and Uthai-thani Provinces, Thailand. It explores the influencing of motivation factors on teachers’ 

job performance in Selected Public Secondary Schools. Regarding its content scope, the study investigated 

factors of motivation which influences on teachers’ job performance in public secondary schools. Indicators of 

intrinsic motivation assessed by the study included in-service training, working recognition and working 

http://www.teachhub.com/teaching-profession'
http://www.teachhub.com/teaching-profession-what-tell-struggling-new-educator
http://www.teachhub.com/teaching-profession-right-for-you
https://teach.com/where
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promotion. On the other hand, extrinsic motivation included pay, working conditions, management and 

administration and superior-subordinate which have a great impact on the job performances of teachers.  

 

Research Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Relationship Between Motivation Factors and Job Performances 

  Motivation is necessary for employee performance. If people do not feel inclined to engage themselves 

in work behaviour, they will not put necessary efforts to perform well. According to Iaffaldano and Muchinsky 

(1985), most of the earlier reviews of the literature suggested a weak and somewhat inconsistent relationship 

between job satisfaction and performance.  Performance of the teachers in schools is highly affected by 

motivation. Teacher works better when motivated their performance automatically reached towards high level. In 

schools teacher’s performance can be mapped well through arranging training programs for the teachers and 

they will get motivated and their confidences will also increases. Motivation has a direct and positive effect on 

job performance when we properly account for effort. Effort has a positive effect on job performance.  

 

Methodology  

 This study used quantitative approaches for survey research to discover and analyse the motivation 

factors influencing on teachers’ job performance in Public Secondary Educational Service Area, Region 42 

(Nakhonsawan and Uthai-thani Provinces, Thailand). The valid sample size was 351 from all numbers of 

teachers in the target schools of 2847 by using Simple random sampling technique; considers theoretically of the 

Yamane Method (Yamane, 1967); with the responded rate 93%. The instruments are reviewed and evaluate for 

 

Based on Herzberg’s (1966) two factor theory 

INDEPENDENT VARIABLES 

 

DEPENDENT VARIABLES 
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format and content validity through the Index of Item-Objective Congruence (IOC); was scoring by five subject 

matter experts. The validity of this study, the IOC was between 0.8-1.0. Furthermore, this study had used tried 

out 30 subjects from the target population for determining reliability statistics which was .965; considered with 

Cronbach’s alpha coefficient with value of .6 - .7. As well as, the descriptive statistic was used to analyze the 

frequency and percentage of demographic data from overall respondents; analyzed the mean values with 

standard deviation and showed the levels of opinions of variables following by likert scale ranging. The Pearson 

Correlation Coefficient was utilized to find the relationship and Inter regression analysis was used to predict the 

relationship between motivation factors and teachers’ job performance in this research study.  

 

Results 

The analysis of research results shows in table 1, table 2 and table 3 as following:  

Table 1 The descriptive statistics table shows the �̅�and S.D. and the opinion levels of motivation factors in     

 Public Secondary School. 

Motivation Factors �̅� S.D. Levels of Opinion 

1. Pay 3.00 1.22 Neutral 

2. Working Condition 3.71 .75 High 

3. Management and Administration 3.90 .75 High 

4. Supervision and Subordinate 3.82 .82 High 

5. Training 3.85 .72 High 

6. Working Recognition 3.86 .88 High 

7. Working Promotion 3.81 .85 High 

Total 4.13 .54 High 

 

From table 1 shows the results as follows: The total opinion of Motivation Factors was at high level (X̅= 

4.13). When considering each item, it was found that the item which has the highest mean value is the item 3 

“Management and administration” which was at high level (X̅= 3.90). The lowest mean value is the item 1 

“Pay” which was at neutral level (X̅= 3.00). 

Table 2 The descriptive statistics table shows the X̄ and S.D. and the opinion levels of job performance in Public  

Secondary School. 

Teachers’ Job Performance �̅� SD Levels of Opinion 

1. Preparation of Lesson plan  4.11 .54 High 

2. Implement the lesson  4.06 .55 High 

3. Supervision of school activities  4.06 .56 High 

4. Teacher Commitment  4.15 .55 High 

5. Motivating Students  4.13 .54 High 

Total 4.10 .47 High 
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From table 2 shows the results as follows: The total opinion of teacher job performance was at high level 

(X̅= 4.10). When considering of each item, it was found that the item 4 “Teacher commitment” is the highest 

level of opinion which was at high level (X̅= 4.15). The dimension 2 “implement the lesson and supervision of 

school activities” is the lowest level of opinion which was at high level (X̅= 4.06).  

 

Table 3 The Regression Analysis shows B, Beta, t and P of regression analysis between motivation factors and  

teacher job performance. 

Motivation factors influences on 

teacher job performance 
B Beta t Sig. 

1. Pay -.041 -.104 -1.637 .103 

2. Working Condition .193 .300 3.246** .001 

3. Management and Administration -.121 -.191 -1.822 .069 

4. Supervision and Subordinate -.040 -.069 -.593 .553 

5. Training .247 .374 3.607** .000 

6. Working Recognition .045 .083 .787 .432 

7. Working Promotion -.078 -.138 -1.340 .181 

   Constant (β0)= 3.308, R= .365 , R Square= .133, Adjusted R Square= .113, F =6.747** 

   **P<0.01 

From table 3 shows the results as follows: The data analysis was run by enters regression analysis 

methods in order to study the motivation factors influence teacher job performance.  The result found that two 

out of seven dimensions are training and working condition have highly positive effect to overall teachers’ job 

performance totally is 13.3% in the (R Square=.133) statistically significant at 0.01.  

 

Conclusion 

 The purpose of this study was to examine the influence of teacher’s motivation on job performance in 

Public Educational Secondary Schools Service Area Office 42, Nakhonsawan and Uthai-thani Provinces, 

Thailand. This study used quantitative in nature and the data was collected and analysed through SPSS by using 

statistical tools such as descriptive statistic, correlation matrix and regression analysis. The findings was revealed, 

there were the positive relationships between teacher’s motivation and job performance and found that two 

dimensions out of seven factors were in-service training and working condition were the factors which had the 

most positive influence on teachers’ job performance. In-service training is important for teachers in school as a 

tool for professional development and to enhance their knowledge and quality of teaching and learning. Teachers 

are facing new challenges and changes in the education world and it’s important for teachers to equip 

themselves with new knowledge and skills by attending in-service training in order for them to play an 

important and effective role as an educator. While another factor has known as working condition was also 
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greatly influences teachers’ attrition. Working environment is an important factor in the decision making process 

of individual teachers to stay or leave the profession. When teachers’ working environments are not conducive 

they might not have the interest to stay in that work place. This is also supported by Acom (2010) who found 

out that, there is a very strong positive relationship between teacher working environment and teacher retention. 

This is in conformity with the two factor theory stipulated by Herzberg (1976), teachers are dissatisfied because 

a majority of Herzberg’s satisfiers are commonly absent in their working environment, causing teachers to leave 

the teaching profession to other professions. Ingersoll and Smith (2003) found out that, the root of the teachers’ 

shortage largely reside in the working environment within schools. Boyd (2009) revealed that, teachers 

considered working environment as one of the main factors in staying or leaving the profession. 

  In contrast, some of the variables such as pay, management and administration, supervision of school 

activities and working promotion have shown the reverse effect on the performances of teacher. According to 

many research findings, intrinsic motivation results in high quality learning and creativity (Ryan & Deci, 2000a), 

both amongst students and teachers while extrinsic motivation can be valuable for influencing short-term 

behaviour especially the job performance of teachers and in case that externally-motivated teachers are not 

satisfied with their pay, their working condition, or the management of the principal they are not willing to come 

up with the good teaching performance. The considered view of Hertzberg’s (1959) that performance is 

dependent on two factors, are extrinsic and intrinsic motivation.  A person with a high level of job motivation 

holds positive feelings about his or her job, while a person with a low level holds negative feelings. Based on 

several studies have concluded, happy workers are more likely to be productive workers. Therefore, the school 

principle have to choose wisely the effected motivation factors that are suitable to their employees’ needs and 

it’s very important for principal strives to motivate his or her employee to greater and higher performance 

towards achieving school mission.  

 

Discussion  

 The findings was revealed that in-service training and working condition have the most positive 

effect on teacher job performance totally is 13.3% in the (R Square=.133) statistically significant at .01. 

Meanwhile, there were positive relationships between motivation factors and teachers’ job performance. As 

motivation increases, the level of performance also increases. Here, the findings of the study agreed with the 

findings of Mustafa and Othman (2010), who also found significant relationship among motivation and 

performance. According to Marsha & Naftaly(1999), one of the important component to improve the quality of 

education and increasing the teacher job performance is through in-service training; it enables the teachers to 

be more systematic and logical in their teaching style. In this aspect, it is necessary for principals or 

administrators to provide a process of involving teachers in the identification of professional skills that need to be 

improved and for involving them in the design of activities and programme to provide this skill development 

(Alice Ong,1993 :158). On the other hand, Maslow (1954) identified that working conditions factor can reduce 

job dissatisfaction in the lower needs of Maslow’s hierarchy of needs. Schools that are able to offer their 

teachers a safe, pleasant, and supportive working environment and adequate compensation are better able to 
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attract and retain good teachers and motivate them to do their best in their job performances. However, there 

were some variables such as pay, management and administration, supervision of school activities and working 

promotion have shown the reverse effect on the performances of teacher which every principles should be taken 

for considered and recheck before conducted in schools. 

 

Suggestion 

Based on the finding and conclusion drawn from this study, the researcher marks the following 

recommendation:  

 1. The principals should encourage an effective productivity of their teachers by identifying their needs 

and trying to satisfy or meet them through appropriate, relevant and adequate motivational strategies. Based on 

the research results, in-service training and working condition are recommended to apply in schools.  

 2. The findings are limited by the nature of the source texts. We had only a chance to study the opinion 

levels of teachers and were able to identify some motivation factors that led to teachers’ job dissatisfaction and 

to have the better job performance in Secondary Schools Educational Service Area 42, Nakhonsawan and Uthia-

thani Provinces, Thailand, further researcher could be including both teachers and principals and study others 

factors that were not mentioned in this research.  
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ABSTRACT 

Factors of environment are really significant for every school and organization for the achievements for 

both teachers and students. The study is to identify the impact of the factors of environment on school 

achievement in schools. The sample consisted of 312 teachers which were taken from a population of 1,641 

teachers and 23,131 students that selected in Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 2 which 

has 147 primary schools. The objectives of this study are to study about environment factors, school 

achievements, the relationship between factors of environment with school achievements, and the predicted of 

factors of environments to school achievements in school. This study contributes to the basic understanding of 

how factors of environment relates to the school achievement and contributes to a basic understanding of how 

factors of environment are related to each other. The results of research indicated that 5 factors of environment 

(Jobs availability, development in the area, school types, school principal, and school climate) are significant 

totally 81.4% in the (R Square = .814) statistically significant at 0.05 for predicated on school achievements for 

both teachers and students. The data was collected through the development of the questionnaires distributed 

among teachers, who is working in public primary schools in region 2, which is located in Nakhon Sawan 

province, Thailand. 
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Statement of the Problem 

  What factors influence primary school for the school achievements in this developing country? If every 

student is going to succeed academically, a determination must be made as to which factors will help promote 

improvement in student achievement most significantly. Thus, school achievement in the present research is not 

concerned with how or what a student does rather it is concerned with why a student does or does not do 

something. Coleman et al. (1966) However, the six significance variables of environment factors; 1) school 

climate (Freiberg and Stein, 1999); 2) school types (Goldberger and Cain, 1982); 3) school principal, and 4) 

development in the area (Leithwood & Riehl,  2005); 5) parental preferences to location ( Dr. Joyce Epstein, 

1995);  6) job availability (Markow et al., 2006); and they all will influence to the school achievements which  

the researchers claimed to examine the evidences or prove that the results are significant for learners in school. 

Then, all of these studies have established the foundation for the importance between factors of environment 

and school achievements. Therefore, school achievements those are able to improve in school; for, the roles of 

school principal (Marzano et al. , 1992); professional development on teacher (Swinton, Scafidi, & Woodard, 

2012); teacher’s job satisfaction (Perie, Baker, and Whitener, 1997);  student achievements,  (Jones, 1995) and 

development of school culture (Sergiovanni, 2001) that the research tried to provide the solutions for those 

problems.  

 

Objectives 

1. To study the levels of opinion of environment factors and school achievements in primary school. 

2. To study the prediction of factors of environment on school achievements in primary school. 

 

Literature review 

 1. Factors of Environment  

The six factors that discussed by many researchers such as Freiberg and Stein (1999), Goldberger and 

Cain (1982), Buckner (2008), Leithwood & Riehl ( 2005),  Dr. Joyce Epstein (1995), and Markow et al., (2006) 

founded that  (1) school climate: It is the heart and soul of the school and the essence of the school that draws 

teachers and students to love the school and to want to be a part of it. (2) School type has been discussed as 

one of the major factors to cause school effects, and it is recognized as a factor that significantly affects student 

academic achievement (Lubienski & Lubienski, 2006). Since the Coleman, Hoffer and Kilgore (1982) study, 

many studies have attempted to explain the academic achievement gap between public and private schools, but 

there is no consensus about that because of the lack of consistent research results. However, Goldberger and 

Cain (1982) criticized Coleman, Hoffer and Kilgore (1982) because the study used cross-sectional data so it 

could control neither for students’ prior academic achievement nor analyze the growth of student academic 

achievement. (3) School Principal: Since the culture and climate of the school affects student achievement 

(Maslowski 2001, Hoy et al. 1990, 2006) and the school principal directly influences the culture and climate 

(Hallinger and Heck 1998, Leithwood et al. 2004), the question should be asked: what characteristics of school 
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climate should the principal address in order to most effectively encourage and increase student achievement? 

There is substantial evidence concerning the importance of leadership in creating good schools (Freiberg 1999, 

Blase and Kirby 2000, Donaldson 2001, Sergiovanni 2001, Snowden and Gorton 2002). (4) Development in the 

Area: Capacity building, developing people, and intellectual development of members have similar definitions 

and therefore, are often used interchangeably in organizational research.  However, for a leader to provide 

capacity, one must also provide opportunities for individuals and teams to utilize and encourage the development 

of ongoing knowledge and skills.  Developing people, setting direction, redesigning the organization, and 

managing the instructional program are four “core” leadership practices necessary for organizational success 

(Leithwood & Riehl, 2005; Leithwood & Jantzi, 2005). Leaders that developed stakeholder capacity continuously 

communicated the organization’s goals, increased availability of purposeful professional development, supervised 

and evaluated instruction that provided authentic instructional feedback, utilized formative and summative data 

to monitor student and teacher growth, maintained high visibility, and utilized forms of communication that 

promoted positive psychological rewards found to improve motivation and goal-achievement. (5) Parental 

Preferences to Location: Dr. Joyce Epstein has provided perhaps the most comprehensive definition of parental 

involvement in education. In her framework of parental involvement, Epstein (1995) lists six different types of 

parental involvement: 1) Parenting—Help all families establish home environments to support children as 

students. 2) Communicating—Design effective forms of school-to-home and home-to-school communications 

about school programs and children‘s progress. 3) Volunteering—Recruit and organize parent help and support. 

4) Learning at Home—Provide information and ideas to families about how to help students at home with 

homework and other curriculum-related activities, decisions, and planning. 5) Decision Making—Include parents 

in school decisions, developing parent leaders and representatives. 6) Collaborating with the Community—

Identify and integrate resources and services from the community to strengthen school programs, family 

practices, and student learning and development.  Each of the six different types of parental involvement 

includes sample practices, challenges, redefinitions, and expected results for students, parents, and educators. 

This framework has greatly benefited the field of education. (6) Job availability: In the organizational literature, 

the concepts of person-environment fit and person-job fit are frequently used to examine job satisfaction.  

According to many school principals, new teachers begin their careers with unrealistic expectations regarding the 

number of hours they will be working and the number of students with special needs they will be assigned 

(Markow et al., 2006).  Supportive empowering leadership and collegial collaboration among teachers have the 

power to create a learning environment in which teachers feel welcomed and appreciated and will have a desire 

to stay. 

 2. School Achievements  

School achievements are focused on six dimensions that the researcher’s confidence in assuming that 

those people can develop their success. Those five dimensions are: (1) the roles of school principal: The major 

roles of effective school principals in decision making and building productive relationships with parents and the 

wider community (Leithwood & Riehl, 2005). The principal interacts with students, staff, and parents on a 

regular basis. Research by McEwan (2003) found that successful principals are communicating one hundred 
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percent of the time by listening, speaking, writing, and reading. It is known that the role of the school principal 

demands essential dispositions of skills and cognitive schemes. (2) Professional Development of Teacher: 

Research shows that teacher attendance at professional development courses in economics positively affects 

student achievement in economics (Weaver, Deaton, & Reach, 1987; Bosshardt & Watts, 1990; Swinton, 

DeBerry, Scafidi, & Woodard, 2007 and 2010). One study found that that the students of teachers who 

attended a very specific type of workshop (i.e., Teaching High School Economics) achieved significantly higher 

scores on the state of Georgia’s end-of-course high stakes exam than students whose teacher did not attend 

this same workshop (Swinton, Scafidi, & Woodard, 2012). (3) Teachers' Job Satisfaction:  Job satisfaction is an 

important factor to increase productivity and employee attachment to the workplace. According to research 

findings, as appreciation increase among the employee, job satisfaction increases, and improves the performance 

of the organization effectively and valuably. According to Perie, Baker, and Whitener (1997), administrative 

support and leadership, student behavior and school atmosphere, and teacher autonomy are working conditions 

associated with teacher satisfaction; the more favorable the working conditions were, the higher the satisfaction 

scores were. (4) Student Achievements: Students work best when they feel that their teachers not only like 

them, but also like what they do during the instruction process. As Goodenow (1993) and Teven and McCroskey 

(1997) note, teachers can be a strong motivator in the educational achievement of the learners. According to 

Jones (1995), the communication between the student and teacher serves as a connection between the two, 

which provides a better atmosphere for a classroom environment. (5) Development of School Culture: School 

leaders impact the school culture. The leadership provided by a principal directly affects the climate and culture 

of a school, which in turn affects student achievement (Sergiovanni, 2001). Effective principals pay attention to 

the culture of the school and focus on creating a collaborative work environment. In order to impact the school 

culture, school principals must be able to envision a successful school, act with integrity, and communicate this 

vision through relationships with the school community (McEwan, 2003).  

 3. The Relationship between Factors of Environment and School Achievements 

  As you can see that, factors of environment are really significant to achieve the schools in term of 

developing for teachers and students.  The relationship between the student and teacher can facilitates a 

positive school climate. This relationship is initiated by teachers’ behaviors such as trust and caring. Besides the 

teachers’ behavior there are characteristics of the teachers that are relevant to promoting positive school 

climate. Additionally, school climate has the capacity to dictate whether a teaching staff promotes the 

development of students’ learning and academic achievement (Freiberg, 1998) 

  Another factor that impacts student achievement is the relationship that exists between students and 

teachers. Teacher-student relationship has been identified as a significant influence on overall school and 

behavioral adjustment (Baker, Terry, Bridger, & Windsor, 1997) 

 Principals are required to lead students and faculties to greater educational outcomes and achievement 

(Buckner, 2008). The school principal stated her roles philosophy of education that empowering and supervising 

all students, teachers and the other staff to make decisions, to set goals, to carry out plans freely, to have the 
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power of making priority of learning vision to improve and increase the intellectual engagement of the students 

and principal. 

 

Research Hypothesis 

1. The levels of opinion of environment factors and school achievements in primary school are high.  

2. The prediction of factors of environment on school achievements in primary school is high and statistically 

significant at 0.05 

 

Scope of the Research 

This study is in Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 2 is located at Ladyouw District, 

Nakhon Sawan. Their responsibility is an education from Kindergarten to grade 6 and to expand the educational 

opportunities to grade 3. And management of 5 Districts, in Ladyouw, Meawong Meaple Choomtabong and 

District. 147 primary schools in area which is as follows: There have 1,641 teachers and 23,131 students.  

The scope of this study are rooted in the fact that one site is studied.  We do not intend to imply the 

data collected from this site will be representative of all primary schools, but we do believe the findings will help 

educators understand the factors of environment, as well as their relationship to the school achievements.  The 

study of one school allowed for a deep analysis of the students and their academic performance during their 

six-grade year. 

Additional qualitative data gathered from teachers would further enhance this study. We believe the 

additional data would further clarify the reasoning behind some of the student responses to the survey questions 

and give greater insight to understanding the nature of the environment factors influencing school achievement.   

 

Research Framework 

Independent Variables      Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factors of environment: 
- school climate 
- school types  
- school principal 
- development in the area 
- parental preferences to  location 
- job availability 

School achievements: 
- The Roles of School Principal 
- Professional Development of 

Teacher 
- Teachers' Job Satisfaction 
- Student Achievements 
- Development of School Culture 
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Methodology 

   This study used a quantitative approach for survey research. The data was collected through developed 

questionnaires distributed among teachers working in primary schools educational service area office 2, which 

were located in Nakhon Sawan province, Thailand. The number of population was totally 1641 teachers, which 

the valid sample was 312 teachers. This study also used Likert Scale as the instrument scale for developing the 

questionnaires. For the validity of this study, the IOC was between 0.8-1.00. Furthermore, this study had used 

try out 30 teachers from the target population for determining reliability statistic which was .946 (Cronbach’s 

Alpha). 

 

Result  

This section of the research has discussed the major findings that have been obtained from the secondary 

research.  

Table 1  The descriptive statistics table of Factors of Environment in Public Primary School  

Factors of Environment X̄ SD Levels of Opinion 

School climate 4.11 .54 High 

School types 4.08 .57 High 

School principal 4.09 .60 High 

Development in the area 4.05 .58 High 

Parental preferences to  location 4.03 .61 High 

Jobs availability 4.00 .59 High 

Total 4.06 .50 High 

From table 1 Shows the results as follows: The total opinion of factors of environment are high (�̅�=4.06). 

School climate is the highest level of opinion which is high (�̅�=4.11). Jobs availability is the lowest level of 

opinion which is high (�̅�=4.00).  

Table 2 The descriptive statistics table of School Achievements in Public Primary School  

School Achievements X̄ SD Levels of Opinion 

The Roles of School Principal 4.04 .61 High 

Professional Development of Teacher 4.00 .55 High 

Teachers' Job Satisfaction 4.00 .60 High 

Student Achievements 4.03 .58 High 

Development of School Culture 4.04 .61 High 

Total 4.02 .54 High 

From table 4.2 shows the results as follows: The total opinion of School Achievements are high (�̅�=4.02). 

The roles of school principal and development of school culture are the highest level of opinion which is high 
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(�̅�=4.04). Professional development of teacher and teacher’s job satisfaction are the lowest level of opinion 

which is high (�̅�=4.00). 

Table 3  The Regression Coefficient Table of Factors of Environment Influence the School Achievements in  

 Public Secondary School.  

The Effect of Factors of Environment that 

Influences on School Achievements 

 

B 

 

Beta t 

 

Sig. 

Jobs availability .35 .38 8.44** .00 

Development in the area .22 .24 5.69** .00 

School principal .15 .16 3.85** .00 

School types .14 .15 3.83** .00 

School climate .08 .08 2.24* .02 

 Constant (β0) = .212  ,  R= .902  , R Square = .814  , Adjusted R Square = .811 ,  F = 268.24** 

* P < 0.05,  **P < 0.01 

From table 3 shows the results as follows: The analysis of the data by stepwise regression analysis 

methods in order to study the effect of factors of environment that influences on school achievements. Those 

variables consist of job availability, development in the area, school principal, school types, and school climate,  

which predicted school achievement totally is 81.4% in the ( R Square= .814) statistically significant at 0.05. 

Therefore, job availability of the environment factor has the strongest effect on school achievement at (Beta = 

.38) standardized regression coefficient. And school climate of the environment factor has the lowest effect on 

school achievement at (Beta = .08) standardized regression coefficient. While, parental preferences to location of 

environment factor do not have any effect on school achievement. 

 

Discussions and Conclusion 

This study has focused on the effect of factors of environment on school achievement through a case 

study of 31 public primary schools in Region 2. The results of this study revealed that there is strong relationship 

between factors of environment and school achievement. For instance, the total opinion of factors of environment 

are high (�̅�=4.06) and the total opinion of School Achievements are high (�̅�=4.02). The analysis of the data by 

stepwise regression analysis the effect of factors of environment predicted school achievement totally is 81.4% in 

the ( R Square= .814) statistically significant at 0.05. Indeed, intelligence is not the only determinant of 

academic achievement of students. This ascertains the belief that academic achievement of students is always 

associated with so many components of the learning environment (Lizzio et al, 2002). It agrees with Frenzel, et 

al, (2007) by acknowledging that learning environment has great influence on students’ academic achievement 

in school. So in conclusion, learning environment is an essential key factor in determining academic achievement 

of students. Based on the result obtained and the analysis of the findings, the researcher would like to forward 
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the following recommendations.  The application of school environment should be systematic, well-planned with 

the making of a master plan in advance. 

  

Suggestions 

The findings of this study determined and described the effects of Factors of environment and school 

achievements in Thailand. The suggestions for application of the finding for school achievement are the following: 

The future study can also focus on school academic performance refers to the learning performance and 

productivity as outcomes of built environment.  

Furthermore, the study can use the point on teacher characteristics for the teachers that can be 

influenced by policy, specifically teacher background.  

Teachers’ expectation inferences regarding future behavior or academic performance of students, 

based on objective (e.g. previous achievement) or subjective (e.g. teachers’ prejudices, stereotypes) cues.  

Successful teacher and student relationship serves to create a connection between the two (students 

and teacher). A teacher who understands the problems of his or her students and then shapes his or her 

teaching style in order to interact better with the student can see success. 
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THE EFFECTIVE PRINCIPAL’S COMMUNICATION ON SCHOOL ACHIEVEMENT  

IN PUBLIC PRIMARY SCHOOLS 

 

Sok Mardy1*, Winai Rungsinan,2 and Tinagorn Poolput1 

 

ABSTRACT 

 Low effective communication of principal in the educational field is adversely affecting on the school 

achievement. Therefore, school leader’s communication skills paly essential role for maintaining good 

relationship, motivating school’s member, and improving school achievement. This study explores the influence 

of effective communication by the school principal on school achievement. It examines the power of effective 

communication in terms of improving roles of school principal, encouraging professional development of teachers, 

increasing teacher job satisfaction, enhancing student achievement, and developing a school culture. The data 

was collected through developed questionnaires distributed among teachers working in public primary 

educational service area office, region 1, which located in Nakhon Sawan province, Thailand. The number of 

population was totally 1634, which the valid sample was 321 and the response rate was 96.57%. Additionally, 

researcher used sampling techniques such as systematic, stratified, and simple random sampling to discover 

sample of school. The total number of school was 35 out of 165 schools. The analysis of the data by stepwise 

regression analysis method in order to study the effective principal’s communication on school achievement that 

was totally 80.20% (R Square: .802) statistically significant at 0.01. This study used quantitative approaches for 

survey research to discover and analyze the factors of communication that influence on school achievement. This 

study found that one way communication, formal communication network and informal communication network 

had a positive effect on school achievement.  

 

Keywords: Effective principal’s communication / School achievement 
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Statement of the Problem  

 Effective communication of administrator’s leadership is one critical characteristics and a key factor of 

the effective and successful of school achievement. The effective school principals focus on shared visions and 

goals, effective communication, high expectations of all learners, accountability, learning communities, 

stimulating and secure learning environment. Lack of effective communication between the school principal and 

the other participants, including teachers, students, and parents, impedes the school’s performance. Thus, lack 

of principal’s communication would provide bad effects on school achievement. “School effectiveness and 

improvement research shows that leadership plays key role in ensuring the validity of schools” (Southworth & 

DuQuesna, 2005). According to Patrick and Frankel (2004), communication encompasses more than speaking. It 

is also written communication as well as communicating with behavior. The personal communication skills of the 

school principal, including verbal and non-verbal ones, which can open the policies and regular meetings, can 

direct the road to the effective communication with the other participants. Much has been studied about the 

diverse channels, network and model of communication that school leaders use with teachers to share 

objectives, visions, and goals at school.  

 Principal’s communication has become significantly essential issue given their responsibility to influence 

on school achievement in public primary schools and to achieve the productivity and to maintain strong 

relationship at all levels of school. Therefore, this paper examines the influence of effective principal’s 

communication on school achievement.  

 

Objectives 

 1. To study about the levels of opinion of the effective principal’s communication and school 

achievement in public primary schools. 

 2. To study about the prediction of the effective principal’s communication on school achievement in 

public primary schools. 

 

Literature Review  

Principal attempts to utilize effective communication to motivate the teachers and subordinates to gain 

higher performance on school achievement. Effective principals know the importance of open communication, 

positive relationships and their own ability to value people within their schools. This type of trust and 

communication is the foundation for effective schools. Teachers expect leaders to lead by example, take a strong 

and consistent interest in their actions, and initiate dialogue with them about their teaching practices and student 

learning (Southworth & DuQuesnay, 2005). Within effective principal’s communication of one-way, two-way, 

formal and informal communication will hold to enhance the roles of school principal, to improve the professional 

development of teachers, to increase teacher job satisfaction, to increase student achievement and to refine the 

development of school culture.  As a result, school achievement will be accomplished prosperously base on the 

effective communication between principals and teachers.  
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 Communication  

   Communication is a process of creating and exchanging messages. In addition, communication, in the 

other words, is sharing information, ideas, and attitudes in ways that produce a degree of understanding 

between two or more people (Lewis, 1975).  The process includes several key elements such as network, 

interdependence, relationship, environment, uncertainty and messages (Goldhaber, 1993). Communication is 

closely connected to organizational structure and culture. Communication can be used to analyze and reflect as 

well as affect what is happening in the organization.  

 One-way communication  

One-way communication is linear and limited because it occurs in a straight line from sender to 

receiver and serves to inform, persuade or command. Dozier, Grunig, and Grunig (1995) use “craft” to name 

the range of traditional communicator skills associated with the technician role. Some tasks associated with this 

communication technician role include writing news releases, writing speeches, producing publications, taking 

photographs, and coordinating a press conference. A metaphor for one-way communication is the hypodermic 

needle approach of injecting information into another person (Broms and Gahmberg, 1983). Therefore, effective 

principal recognizes that one way communication is good tool to transmit factual information or he or she can 

persuade or manipulate their subordinate and gain there cooperation. It is a direct communication that has a 

positive persuasion to the subordinate to complete the task.  

 Two-way communication  

   Two-way communication we mean a reciprocal, interactive process; all participants in the process 

initiate and receive messages. Communication should be two-way with equal access to information offered from 

multiple perspectives. In addition, feedback is a response from a person who has received a message. It 

provides knowledge about the meaning and impact of message for the receiver and an opportunity for the 

sender to correct any problems. In work settings, we usually think of feedback as involving information about 

task performance or how others perceive and evaluate an individual’s behavior (Ashford, 1986, Cusella, 1987). 

By employing a variety of communication strategies, school administrators should be able to advance mutual 

understandings, shared meaning and new learning among their colleagues, students, and other constituents. 

 Formal Communication Network 

 Formal communication network is the interchange of information officially. According to Scott (2003) one 

explanation of why organizations develop is their superior capacity to manage flows of information. The 

hierarchal structure of schools incorporates several features, such as status and power differences among 

positions, but among the most important is a centralized communication system. This perspective has been 

termed the 'configurationally point of view' and emphasizes the authoritative coordination of work to achieve the 

stated objectives of the organization (Dow, 1988). In addition, whatever the management function - planning, 

organizing, leading controlling, they all need effective communication. Good communication may be able to aid in 

cost savings and may enhance productivity; keep management  better informed, keep employees aware of 

company objectives, may be instrumental in sustaining morale and maintaining a workplace which is responsive 
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to changing external circumstances (Gilbert:1993). Moreover, formal communication network provides regulation 

and policy, offer the information from upward to downward to the teachers, gives authority and cultivates 

teachers, enhance the program development, teacher morale, and control the performance, set a specific goal to 

improve school achievement. 

 Informal Communication Network  

   Informal networks or grapevines exist in all organizations regardless of how elaborate the formal 

communication system happens to be. One generalization that researchers and participants in organizations have 

observed repeatedly is that people who are in groups, cliques, or gangs tend to reach an understanding on 

things or issues very quickly. They communicate easily and well among themselves. Facts, opinions, attitudes, 

suspicions, gossip, rumors, and even directives flow freely and rapidly through the grapevine. Informal 

communication network tends to seek a way establishing an effective communication system, as they realize 

that this will have a bearing on productivity: more staff involvement, higher levels of creativity, greater 

employee job satisfaction and reduced staff turnover.  Informal channels are particularly helpful during periods of 

change, when the information is new, and when face-to-face or electronic communication is relatively easy.  

Furthermore, with careful management of the grapevine, the corporate communicator can provide stability and 

credibility in the work environment to facilitate the achievement of school goals. Thus, informal communication 

network allows the informal flow freely and accurately through the school life, provides honest feedback to the 

principal, feel unhesitant to inquiry, improve the relationship, share working experiences and knowledge, give 

update information and improve better individual’s performance. 

 School Achievement 

 Communication and The Roles of School Principal 

There are studies that support that effective principals are good communicators. A study conducted by 

Marzano, Waters and McNulty (2005) found that effective principals establish strong lines of two way 

communication throughout the school community. It is important for the principal to ask questions, be truthful, 

and encourage feedback from members of the school community (Bolman & Deal, 2002). Additional studies 

identified the major roles of effective school principal in decision making and building productive relationships 

with parents and the wider community (Leithwood & Riehl, 2005). In an era of such rapid changes, principals 

are expected to play many roles and put into practice numerous tasks and responsibilities related to teaching, 

curriculum changes, educational improvement, students’ learning experiences, professional growth, and 

interactions with parents and with the community.  

 Communication and Professional Development of Teachers 

   Effective principals are talented at building relationships. As McEwan (2003) states, “Relationships drive 

school improvement”. School leaders understand that to have a successful school, they need to focus on the 

people within the school, not the programs (Whitaker, 2003). By maintaining the focus on people the successful 

principal indirectly promotes the development, implementation, and growth of high quality instructional programs.  

The ability to establish personal relationships with all members of a school community is central to the work of a 
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school principal. Marzano et al., (2005), McEwan (2003) and Whitaker (2003) found that effective principals 

demonstrate and engage in a variety of relationship building behaviors with teachers, students, and parents on a 

daily basis in an effort to keep their relationships positive and growing.  Additional factors in the relationship 

between principals and the school community involve respect for staff members’ relentless efforts, and high 

collegiality among staff aspiring for innovation, creativity and co-operation, enhancement of integrity, 

responsibility, and involvement with extracurricular community (La Plant, 1979).  

 Communication and Teacher Job Satisfaction 

   Many researchers have paid attention on job satisfaction in education sector in the last decades. 

Chaudhary and Bhaskar (2016), for example, investigated about various types of training and development 

programs and the relationship of the programs and job satisfaction among teachers in education sector. Thus, 

Mayers (2001) suggested that “local administrators provide the school with leadership behavior that can help or 

hinder the satisfaction of teachers in the school. According Babaeinesami, Rafighi, and Maleki (2014), job 

satisfaction is an important factor to increase productivity and employee attachment to the workplace. It is vital 

to identify the factors which influence the job satisfaction because the consequence of organizational and 

individual life plays an important role. They were contented with their job satisfaction facets such as school 

policies, supervision, pay, interpersonal relations, opportunities for promotion and growth, working conditions, 

work itself, achievement, recognition, and responsibility. According to Armstrong’s (2003) theory, principal as 

education manager is a communicator, a person who is obliged to have the skills to communicate various 

information related to its duties. 

 Communication and Student Achievement 

   The instructional programs in terms of design, implementation, and assessment are the tools of school 

success. According to Marzano et al. (2005), effective principals continuously monitor the impact of school 

programs on student learning, and they use this information to inform future practice. The most obvious tasks of 

a principal are to direct, plan, set goals, reinforce, supervise, and assess. Through communication, an effective 

principal can direct and plan improvement in curriculum and teaching, get across the goals of the district, 

evaluate the program outcomes, deal with staff concerns, plan for their professional development, and supervise 

and direct custodial services (Hoyle et al., 1998). School leaders enhance the processes of teaching and learning 

implicitly and directly through their influential impact on staff motivation, dedication, and working conditions 

through various interactions and communications. La Plant (1979) says that communication helps promote 

teaching and learning and helps reinforce continuous lifetime learning by deepening respect for students and for 

their learning. On the other hand, Leithwood and Riehl (2005) concluded that successful schools are the 

outcome of great principals who take full responsibility for leading teaching, and learning. 

 Communication and Development of School Culture 

   Weldy (1979) identified the influential school principal to be the leading individual in any school. Through 

his/her leadership the tone of the school is established, a healthy and safe environment of learning is set up, and 

the standards of professionalism and the spirit of teachers are raised. The principal is the key factor of any 
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successful, innovative, child centered, and reputable school environment. Effective principals seek out and create 

opportunities that actively engage the community as reflected in the school culture (Beck & Murphy, 1996). 

School leaders impact the school culture. Effective principals pay attention to the culture of the school and focus 

on creating a collaborative work environment (Fullan, 1997). Studies by Marzano et al. (2005) found that 

effective principals fostered shared beliefs and a collegial sense of community within the school that ultimately 

impacts student achievement. In order to impact the school culture, school principals must be able to envision a 

successful school, act with integrity, and communicate this vision through relationships with the school 

community (McEwan, 2003). In summary, La Plant (1979) strongly believed that effective communication skills 

of the school principal build up a school culture that is sensitive to and supportive of those of different social, 

ethnic, and cultural backgrounds. 

 

Research Hypothesis  

 1. The levels of opinion of the effective principal’s communication and school achievement in public 

primary schools are high.  

 2. The prediction of the effective principal’s communication on school achievement in public primary 

schools is high and statistically significant at .05.  

 

Scope of the Research   

 This research was conducted in public primary educational service area office, region 1, which located 

in Nakhon Sawan province, Thailand. It focused on exploring the influence of the effective principal’s 

communication and school achievement in selected public primary schools. Regarding its content scope, the 

study investigated factors of the effective principal’s communication which influences on school achievement in 

public primary schools. Indicators of communication assessed by the study included one-way communication, 

two-way communication, formal communication network, and informal communication network. 
 

Research Framework  

  Base on previous discussion a conceptual framework has been developed which is depicted in figure 1.  

    Independent Variables               Dependent Variables   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Research Conceptual Framework 

• Communication  
- One-way Communication 
- Two-way Communication  
- Formal Communication Network  
- Informal Communication Network  

• School Achievement 
- The roles of school principal 
- The professional development of teachers  
- Teacher job satisfaction  
- Student achievement  
- Development of school culture  
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The Relationship between Effective Principal’s Communication and School Achievement 

Effective principal’s communication is crucially significant to achieve the schools in term of developing 

for principal, teachers, students and parents. Therefore, “School effectiveness and improvement research shows 

that leadership plays key role in ensuring the validity of schools” (Southworth & DuQuesna, 2005). A prominent 

strength of the effective principals is the sense of ethics and includes treating people with respect, exhibiting 

honesty as a policy, and demonstrating and modeling ethical behavior on a daily basis (Whitaker, 2003).  In 

addition, effective communication is needed for teachers to improve their work in line with general educational 

requirements required in order to reach school achievement. According to Myers (2001) assumes in his research 

that an effective principal communication style in a school plays a major role on level of work. The principal is 

the person who holds the success of the school. Regarding to Al Farisy (2009), the communication process plays 

a very important and effective role in achieving the desired goals for team work among the school community. 

Thus, effective principal’s communication had a positive effect on school achievement.  

 

Methodology  

    This study used a quantitative approach for survey research. The primary data was collected through 

developed questionnaires distributed among teachers working in public primary educational service area office, 

region 1, which located in Nakhon Sawan province, Thailand. The number of population was totally 1634, which 

the valid sample was 321 and the response rate was 96.57%. Additionally, researcher used sampling 

techniques such as systematic, stratified, and simple random sampling to discover sample of school. The total 

sample number of school was 35 out of 165 schools. This study also used Likert Scale as the instrument scale 

for measuring the questionnaires. For the validity of this study, the IOC was between 0.8-1.00 from five 

experts. Furthermore, this study used try out 30 teachers outside from the sample study for determining 

reliability statistic which was .964 (Cronbach’s Alpha). 

 

Result  

The analysis of research results are shown in table 1, table 2, and table 3:  

Table 1 The descriptive statistics table levels of opinion of the effective principal’s communication in public  

primary schools. 

Effective Principal’s Communication X̄ SD Levels of Opinion 

1. One-way communication  3.93 .56 High 

2. Two-way communication  3.97 .55 High 

3. Formal communication network  3.88 .59 High 

4. Informal communication network  3.90 .55 High 

Total 3.92 .52 High 



 

                                                                

469 

 

From table 1 shows the results as follows: The total opinion of Effective Principal’s Communication was high 

(X ̄=3.92). The item 2 “Two-way communication” is the highest level of opinion which was high (X̄=3.97). The 

item 3 “Formal communication network” is the lowest level of opinion which was high (X̄=3.88). 

Table 2 The descriptive statistics table level of opinions of school achievement in public primary schools. 

School Achievement X̄ SD Levels of Opinion 

1. Roles of school principal 3.97 .57 High 

2. Professional development of teachers  3.94 .53 High 

3. Teacher job satisfaction  3.90 .52 High 

4. Student achievement  3.92 .59 High 

5. Development of school culture  3.94 .56 High 

Total 3.94 .54 High 

From table 2 shows the results as follows: The total opinion of school achievement was high (X̄=3.94). The item 

1 “Roles of school principal” is the highest level of opinion which was high (X ̄=3.97). The item 3 “Teacher job 

satisfaction” is the lowest level of opinion which was high (X̄=3.90). 

Table 3 The coefficient table of the effective principal’s communication on school achievement in public primary  

schools.  

The effective principal’s communication on school 

achievement 
B Beta t Sig. 

Formal communication network  .299 .347 7.087** .000 

Informal communication network  .281 .304 7.070** .000 

One-way communication  .287 .318 6.916** .000 

       Constant (β0)= .546, R= .895 , R Square=.802, Adjusted R Square = .800, F=412.673 ** 
**P‹ 0.01 

From table 3 shows the results as follows: The analysis of the data runs by stepwise regression analysis 

methods in order to study the effective principal’s communication on school achievement. During the stepwise 

regression analysis, one variable out of four is removed and did not show any effect on dependent variable. As 

the result, two-way communication is the least significant variable that there is no correlation with dependent 

variable. Consequently, the data analysis found that only three variables such as one-way communication, 

formal communication, and informal communication which had positive effect on school achievement was 

80.20% in the (R Square= .802) statistically significant at 0.01.  
 

Conclusion  

This study has focused on the effective principal’s communication on school achievement through a 

case study of 35 schools in public primary educational service area office, region 1, which located in Nakhon 
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Sawan province, Thailand.  The focus was on only one-way communication, two-way communication, formal 

communication network and informal communication network. The formal communication network, informal 

communication network, and one-way communication had a positive effect on school achievement. This study 

had revealed that the formal communication network is the most effective variable on school achievement. It is 

important for school principal to offer effective communication that aims to set a clear goals, plan for the future 

strategic directions, establish unity between curriculum and teaching, endorse the sharing of knowledge, the life 

learning process with faculty, exchanging feedback with others, direct professional development plans, enhance 

positive relationship, allow the staff to participate in the decision making and achieve school success.  
 

Discussion 

This section of the research has discussed the major findings that have obtained from the secondary 

research. The result showed that there was a positive relationship between the effective principal’s 

communication on school achievement. However, one variable out of four is removed and did not show any 

effect on dependent variable. As the result, two-way communication is the least significant variable that there is 

no correlation with dependent variable. Therefore, the result of regression analysis between the effective 

principal’s communication and school achievement revealed that only three independent variables including one-

way communication (B=.287, Beta=.318, t=6.916), formal communication network (B =.299, Beta =.347, t 

=7.087), and informal communication network (B =.281, Beta =.304), t =7.070) that had an effect on school 

achievement which was totally 80.20% in the ( R Square= .802) that statistically significant at 0.01.  According 

to the findings, it showed that formal communication network was the most effective dimension to apply in 

schools to increase the school achievement. Formal communication network encourages better performance, lead 

better work, enhance productivity, accomplish school’s objective, keep management better informed and 

maintain good environment.  
 

Suggestions  

It has some limitations such as that only quantitative data has been used. This has significantly reduced 

the scope and applicability of the research. Therefore, the study could be conducted about the relationship 

between the effective principal’s communication and school achievement by using other methods like interviews 

or other qualitative methods. Another study should be conducted in both public and private schools with a large 

sample sizes to be the representative of the whole teachers and principals to produce different result of 

research.    
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PRINCIPALS’ LEADERSHIP STYLES INFLUENCE ON TEACHERS’ JOB SATISFACTION  

IN PRIMARY SCHOOL 
 

Ratha Rin1*, Winai Rungsinan2, Tinagorn Poolput1 and Ruangthong Thaphan3 

 

ABSTRACT 

The study was designed to investigate the effects of principals’ leadership styles on teachers’ job 

satisfaction. This study examined the effect of autocratic, laissez-faire, democratic, and transformational 

leadership style on teachers’ job satisfaction. The data was collected through developed questionnaire distributed 

among teachers working in public primary school in region 3, which were located in Nakhonsawan province, 

Thailand. The number of population was totally 1626, which the valid sample size was 321. The analysis of the 

data by stepwise regression analysis method in order to study the principals’ leadership styles that influence on 

teachers’ job satisfaction totally 48.5 % in the (R Square = .485) statistically significant at .01. The study found 

that autocratic, laissez-faire, democratic, and transformational leadership style had a positive effect on teachers’ 

job satisfaction. The study showed that the democratic leadership style is the most used style in primary schools. 

The study also revealed that principals’ transformational leadership style moderately influence primary school 

teachers’ job satisfaction. The study established that principals’ autocratic and laissez-faire leadership style in 

primary school less influenced teachers’ job satisfaction. It is concluded that democratic leadership styles is the 

best for the principals to use to influence their teachers in primary schools. 

 

Keywords: Autocratic leadership style / Laissez-faire leadership style / Democratic leadership style /  

Transformational leadership style / Job satisfaction 

 

Statement of the Problem 

Leadership is an important variable for the quality of education; excellent colleges have leaders who 

positively influence their stakeholders resulting in high level of students’ achievement. In today’s educational 

system leadership is becoming gradually more important. Schools need powerful or effective leaders or principals 

willing to foster high level of students’ achievement and effective organizational climate of their colleges. The 

principal is the high official in the school. Thus, responsibility of running the school is that of the principal 

(Freiberg & Stein, 1999). According to Dunklee (2000), principal or leader influences the behavior and academic 

outcomes of the student. The principal of the school is torch bearer of the values and activities of his / her 

institution. Raza (2010) points out that every school has a climate of its own. In every school system, the 
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interaction between the principal and the teachers decide or contribute to a large extent in developing the 

atmosphere or the climate of their schools. This climate affects the behavior of the individuals living and working 

in the environment which influences their performance and satisfaction with their jobs. 

According to the research report by the Secretariat of Education (2008; 2010a; 2010b) on the issues of 

teachers career from 2008-2010, it found that the teachers were inefficient in teaching, teachers had truancy 

problems, teachers lacked of motivation to work, teachers lacked competence in teaching field, teachers had to 

change jobs frequently. Parts of that result were because teachers had no aptitude for teaching in some subjects 

and had too many extra missions. Some teachers lacked commitment to their own development. Many teachers 

upheld the traditional work. They even lacked of professional morale; some teachers refused to have behavior 

modification. 

Generally, it is noticed that in the present situation, teachers have no clear idea about which leadership 

style is being practiced in their school, and how much their principal’s leadership style affect their job 

satisfaction. Principals have no idea about the different leadership styles and how does it relate to or affect their 

employees’ job satisfaction. Moreover, it is generally noticed that they have no idea which leadership style is 

more effective for the healthy school climate as well as the job satisfaction of their employees. 

 

Objectives 

1. To study the levels of the opinion of principals’ leadership styles and teachers’ job satisfaction in primary 

schools. 

2. To study the prediction of principals’ leadership styles on teachers’ job satisfaction in primary schools. 

 

Literature Review 

A leader is an important character in dealing directly or indirectly with individuals, developing the 

relation with them, inspiring and persuading them to work as a team towards the success of a goal and vision of 

an organization. Leaders must show integrity, vision, courage, compassion, involvement and be ethical. In 

addition, leaders should be capable in understanding how an individual feel, what motivates them and how to 

influence individuals in the achievement of organizational goals (Samuel, 2005; Malik, 2013). Different leaders 

carry different management skills, behavior and communication styles in leading the team and striving towards a 

predetermined goal. According to Robbins and Judge (2014), leadership is a process of influencing the activities 

of an individual or an organized team towards the achievement of organization goals and objectives. In school, 

the principal is an important person whom as a leader, need to lead the teachers to work as a team to provide a 

better learning spaces and environment for students. In short, the principal is the leader of the school. Different 

principals possess different leadership styles and behavior. The first major study of leadership styles was 

performed in 1939 by Kurt Lewin who led a group of researchers to identify different styles of leadership 

(Lewin, Lippit, White, 1939). According to Okumbe (1998) leadership styles to be considered in this study are 

autocratic, laissez faire, democratic and transformational leadership. 
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Authoritarian or autocratic - the leader tells his or her employees what to do and how to do it, 

without getting their advice. This style is used when leaders tell their employees what they want done and how 

they want it accomplished, without getting the advice of their followers. Participative or democratic - the 

leader includes one or more employees in the decision making process, but the leader normally maintains the 

final decision making authority. This style involves the leader including one or more employees in the decision 

making process (determining what to do and how to do it). Delegative or laissez-fair (free-rein) - the 

leader allows the employees to make the decisions, however, the leader is still responsible for the decisions that 

are made. In this style, the leader allows the employees to make the decisions. Transformational leadership 

style - Transformational leader are a source of inspiration and vision for subordinates and bringing change in an 

organization (Burns, 1978; Weber, 2009). The leaders challenge followers with an attractive vision and tie that 

vision to a strategy for its achievement. They engage and motivate followers to identify with the organization's 

goals and values.   

Path-Goal theory of leadership (House, 1971) is the most influential contingency approach (Robbins et 

al., 2005; Hickman, 2015). Silverthorne (2001) indicated that leaders play a role in providing a clear direction 

and always supporting subordinates in achieving the goals set by either individual or organization. Path-goal 

theory enhances employees’ performance and satisfaction by focusing on motivation. This theory advises that 

different leadership have different influence on subordinates’ motivation (Northouse, 2013). Path-goal theory 

highlights the match between leader behaviour and employees’ characteristics. It explains how a leader can 

provide support to subordinates on the path to goals by using different behaviour based on subordinates’ needs 

and work situations in which subordinates are operating (Northouse, 2013).  According to Hickman (2015), 

leaders may not only use varying behaviours with different subordinates but also different behaviours with the 

same subordinates in different situations. Different leadership behaviours will increase the acceptance level of 

leader, level of satisfaction, and motivation to high performance.  

 JOB SATISFACTION 

Job satisfaction is a positive or pleasant emotional state resulting from a person’s appreciation of his/her 

own job or experience. It means that optimistic feeling about work and environment around job lead someone 

towards satisfaction. It is the extent to which employees wants or like to perform work. Job satisfaction refers to 

the pleasure derived while doing a job. Supervisors face a major challenge in ensuring that their subordinates 

are satisfied with their jobs. A satisfied worker is more efficient and effective in an organization (Haque & Aston, 

2016; Haque et al., 2015). Subordinates will be more satisfied if they are treated well (Aziri, 2011; Haque, 

Faizan & Cockrill, 2017). Individuals’ job satisfaction level is visible from their attitude towards their work. Highly 

satisfied employees have a positive and favorable attitude towards their work while unsatisfied workers have a 

negative attitude towards their job (Armstrong, 2006). 

Motivation-hygiene theory (Herzberg, 1959) and Maslow’s hierarchy of needs (Maslow, 1954) are the 

most frequently cited psychological approaches to studying job satisfaction (Lester, 1982). Maslow’s (1954) 

hierarchy of needs presents satisfaction in terms of needs fulfilment. Meanwhile, according to Herzberg et al. 

http://oer2go.org/mods/en-boundless/www.boundless.com/management/definition/strategy/index.html
http://oer2go.org/mods/en-boundless/www.boundless.com/management/definition/organization/index.html
http://oer2go.org/mods/en-boundless/www.boundless.com/management/definition/values/index.html
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(1959), motivation-hygiene theory explains the factors that influence job satisfaction which focuses on work 

environment and tasks. According to Lester (1982), these theories are suitable for an educational study. 

Therefore, Lester (1982) used these two theories to provide a system to support the conceptual foundation for 

developing an instrument. Herzberg's Theory has important implications for employee and management areas. It 

states that in order to increase employees' performance and achieve their needs and satisfaction, principals in 

schools must provide job factors related to eight satisfiers that can be divided by two groups: (1) motivation 

factors which include perception of teacher, recognition, promotion or advancement, teacher commitment, and 

positive effect; (2) hygiene factors which include relationship, working conditions, pay, and administration and 

supervision. The following is a brief explanation of each of the motivation factors and hygiene factors (Herzberg, 

1966; Adair, 2006). 

Perception of teacher: Teacher perceptions—the thoughts or mental images teachers have about 

their students—are shaped by their background knowledge and life experiences. These experiences might 

involve their family history or tradition, education, work, culture, or community. Recognition: Positive 

recognition happens when employees receive praise or rewards for reaching specific goals at their job, or when 

they produce high quality work. While negative recognition at work includes criticism and blame for the job done. 

Promotion or Advancement: Advancement is defined as the upward and positive status or position of the 

person or employee in the workplace. A negative, or neutral status at work is considered negative advancement. 

Teacher commitment: Commitment is the part of a teacher’s affective or emotional reaction to their 

experience in a school setting (Ebmeir & Nicklaus, 1999). It can be seen to be part of a learned behavior or 

attitude associated with the professional behavior of teachers. From these affective reactions to the school 

setting, teachers make decisions about their level of willingness to personality invest to that particular setting, or 

particular group of students. Positive effect: Positive teacher-student relationships promote a sense of school 

belonging and encourage students to participate cooperatively. Students develop confidence to experiment and 

succeed in an environment where they are not restricted by the fear of failure. Teachers are able to assist 

students with motivation and goal setting, and students can turn to them for advice and guidance. 

Relationship: These relationships are limited to the personal and working relationships between the worker and 

her/his superiors, subordinates and peers. This includes job-related interactions and social discussions in the 

work environment and during break times. Working conditions: These factors involve the physical surroundings 

of the job, and whether there are good or poor facilities. Working conditions may include the amount of work, 

space, ventilation, tools, temperature and safety. A good environment, as opposed to a poor environment, 

makes employees satisfied and proud. Pay: This includes all forms of compensation at one’s place of work, such 

as wage or salary increases, or unfulfilled expectations of wage or salary increases or decrease. 

Administration and supervision: This factor involves good or poor organizational policies that affect the 

employee. For example, they may include a lack of delegation of authority, poor policies and procedures and 

poor communication. Supervision is associated with the competence or incompetence, and fairness or unfairness 

of the supervisor or supervision. This includes the supervisor’s willingness to delegate responsibility or to teach, 
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fairness and job knowledge. A good supervisor, or access to supervision, is important to enhance the employee’s 

level of job satisfaction. Poor leadership or management may decrease the level of job satisfaction in the 

workplace. 

 

Research Hypothesis 

  1. The levels of the opinion of principals’ leadership styles and teachers’ job satisfaction in primary 

schools are high. 

2. The prediction of principals’ leadership styles on teachers’ job satisfaction in primary school is high 

and statistically significant at .05. 

 

Scope of the Research 

This study was conducted in Public Primary schools, Region 3, Nakhonsawan province, Thailand. There 

were 201 primary schools, 1,626 teachers and the sample size were 321 teachers.  It focused on exploring the 

influence of principals’ leadership styles on teachers’ job satisfaction in selected public primary schools. 

Regarding its content scope, the study investigated factors of principals’ leadership styles which influences on 

teachers’ job satisfaction. Indicators of principals’ leadership styles assessed by the study included autocratic 

leadership style, laissez-faire leadership styles, democratic leadership style and transformational leadership 

style. 

 

Research Framework 

The study analyzed the impact of leadership styles not only towards overall satisfaction but also on the 

aspect of motivation and hygiene separately to provide further information to justify the importance of leadership 

styles in primary schools. Figure 2 shows the conceptual framework of the study. Leadership styles plays a role 

as independent variable and measure by four dimensions: (1) autocratic; (2) laissez-faire; (3) democratic; and, 

(4) transformational leadership style. While, job satisfaction as dependent variable in this study are measured by 

eight dimensions namely, perception of teacher, recognition, teacher commitment, positive effect, relationship, 

working condition, pay and promotion, and administration and supervision. 
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Figure 1 Conceptual framework of the study 

 

The conceptual framework was supported by three main theories namely, Path-Goal theory of 

leadership (House, 1971); Motivation-hygiene theory (Herzberg, 1959); and, Maslow’s hierarchy of needs 

(Maslow, 1954). First, Path-Goal theory emphasizes the match between leader behavior and subordinates 

characteristics along with work settings. Leadership behaviour will enhance employees’ performance and 

satisfaction. Second, two theories covered job satisfaction that was Motivation-hygiene theory and Maslow’s 

hierarchy of needs. These three theories were used to create the dimensions of the Leadership Behavior 

Questionnaire and Teacher Job Satisfaction Questionnaire that was used in this study. 

 

Methodology 

This study used the quantitative research approach for survey research design. The data was collected 

through developed questionnaire distributed among teachers working in public primary school in region 3, which 

were located in Nakhon Sawan province, Thailand. The number of population was totally 1626, which the valid 

sample size was 321.The instruments are reviewed and evaluate for format and content validity through the 

Index of Item-Objective Congruence (IOC); was scoring by five subject matter experts. The validity of this study, 

the IOC was between 0.8-1.0. Furthermore, this study had used tried out 30 subjects from the target 

population for determining reliability statistics which was .817; considered with Cronbach’s alpha coefficient with 

value of .6 - .7. As well as, the descriptive statistic was used to analyze the frequency and percentage of 

demographic data from overall respondents; analyzed the mean values with standard deviation and showed the 

levels of opinions of variables following by likert scale ranging. The Pearson Correlation Coefficient was utilized to 

find the relationship and Inter regression analysis was used to predict the relationship between principals’ 

leadership styles and teachers’ job satisfaction in this research study. 

INDEPENDENT VARIABLES 

Teachers’ job satisfaction 
- Perception of teacher 
- Recognition 
- Teacher commitment 
- Positive effect 
- Relationship 
- Working condition 
- Pay and promotion 
- Administration and supervision 

 

Independent 

variables 
Principals’ leadership styles 

- Autocratic leadership style 
- Laissez-faire leadership style 
- Democratic leadership style 
- Transformational leadership style 

Dependent variables Independent variables 
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Figure 2 Likert Scale Measurements 

Result  

  The study showed the results about the levels of opinion of principals’ leadership styles, teachers’ job 

satisfaction and the coefficient of principals’ leadership styles that influence on teachers’ job satisfaction in 

primary school. 

Table 1 The descriptive statistics table of levels opinion of principals’ leadership styles (independent variables) in  

  Primary School 

Principals’ Leadership Styles X̄ SD Levels of opinion 

1. Autocratic Leadership Style  3.95 0.33 High 

2. Laissez-faire Leadership Style  3.93 0.29 High 

3. Democratic Leadership Style  3.89 0.30 High 

4. Transformational Leadership Style  3.92 0.32 High 

Total 3.92 0.21 High 

From the table 1 shows that the overall opinion of principals’ leadership styles were valid at a high level 

(X ̄ = 3.92). When considering each item, the item 1 “Autocratic Leadership Style has the highest level of opinion 

which is high (X̄ = 3.95). The lowest level opinion is the item 3 “Democratic Leadership Style” which is high (X̄ 

= 3.89). 

Table 2 The descriptive statistics table levels opinion of Teachers’ Job Satisfaction in Primary School 

Teachers’ Job Satisfaction X̄ SD 
Level of 

opinion 

1. Perception of teacher 3.88 0.30 High 

2. Recognition 3.91 0.34 High 

3. Teacher commitment 3.95 0.32 High 

4. Positive effect 3.98 0.30 High 

5. Relationship 3.92 0.32 High 

6. Working condition 3.88 0.36 High 
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Teachers’ Job Satisfaction X̄ SD 
Level of 

opinion 

7. Pay and promotion 3.94 0.30 High 

8. Administration and supervision 3.91 0.32 High 

Total 3.92 0.21 High 

 From Table 2 shows the results as follows: The overall opinion of Teachers’ Job Satisfaction components 

were valid at a high level (X ̄ = 3.92). When considering each item, we find that the item 4 “Positive effect” has 

the highest level of opinion which is high (X ̄ = 3.98). The lowest level opinion are the items 1 (Perception of 

teacher which is high (X ̄ = 3.88), and the item 3 (Working condition which is high (X ̄ = 3.88). 

Table 3 The Coefficient Table of Principals’ Leadership Styles Influence on Teachers’ Job Satisfaction in Primary  

 School. 

Principals’ Leadership Styles that Influence on 

Teachers’ Job Satisfaction 
B Beta t Sig. 

Transformational Leadership Style 0.208 .317 6.918** .000 

Democratic Leadership Style 0.228 .327 7.521** .000 

Autocratic Leadership Style 0.147 .227 5.431** .000 

Laissez-faire Leadership Style 0.111 .152 3.375** .001 

Constant (β0) = 1.202, R = .696, R Square = .485, Adjusted R Square = .478, F = 74.378** 

**p < .01  

 From Table 3 shows the results as follows: The analysis of the data by stepwise regression analysis 

method in order to study the principals’ leadership styles that influence on teachers’ job satisfaction. These 

leadership styles consist of transformational leadership style, democratic leadership style, autocratic leadership 

style, and laissez-faire leadership style totally 48.5 % in the (R Square = .485) statistically significant at 0.01.  

 

Conclusion 

  The aim of the study was to investigate the correlation and influence between the four dimensions of 

principal leadership behavior (autocratic, laissez-faire, democratic and transformational) and two factors of 

teachers’ job satisfaction namely, motivation factors (perception of teacher, recognition, promotion or 

advancement, teacher commitment, and positive effect) and hygiene factors (relationship, working conditions, 

pay, and administration and supervision), from the perception of primary school teachers in service area office 3, 

Nakhonsawan, Thailand. According to Path-goal theory (House, 1971), a leader will implement different 

leadership styles in different situation to different individuals and an employee feels more comfortable and 

confident with the assistance from their leader. Teachers’ perception of school leaders’ behaviour reported 

positive correlation with teachers’ job satisfaction and effectiveness (Waddell, 2010; Ladd 2011; Johnson, Akraft 

& Papay, 2012). According to Hardman (2011), school leaders will present good performance when they have 
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positive relationship with teacher. Teachers plays an important role in successfulness of students’ development 

not only in academic but also outside of the academic field, including personality, emotional and behavioral 

development. Job satisfaction can cause stress to teachers, and cause them become unable to focus in their 

daily teaching responsibility thus, may directly or indirectly influence the students’ development. Teachers’ job 

satisfaction was correlated and influenced by the principal leadership style. Studies revealed that principals’ 

leadership style employed by school directors had a profound impact on teachers’ job satisfaction and school 

effectiveness and therefore, on the quality of education (Bogler, 2001). The leadership behaviors of enhancing 

high spirits among teachers, consulting teachers on important issues before going ahead, treating teacher as 

equals and putting teachers’ suggestion into effect in the consideration dimension are foretelling of teachers’ job 

satisfaction. 

  The findings in this study confirmed the positive correlation between principal leadership styles and 

teacher satisfaction. The study showed that the democratic leadership style is the most used style in primary 

schools. The study also revealed that principals’ transformational leadership style moderately influence primary 

school teachers’ job satisfaction. The study established that principals’ autocratic and laissez-faire leadership 

style in primary school less influenced teachers’ job satisfaction. It is concluded that democratic leadership styles 

is the best for the principals to use to influence their teachers in primary school, service area office 3, Nakhon 

Sawan, Thailand. 

 

Discussion 

  In this study the correlation analysis indicated that there was a positively influence correlation between 

principal leadership behavior and teachers’ job satisfaction. The positive relationship is consistent with findings of 

the previous studies (Omeke Faith & Onah Kenneth, 2011; Biggerstaff, 2012; Karabina, 2016). The four 

dimensions of principal leadership behavior reported to be statistically positive significant with the motivation 

factors and hygiene factors of the teacher job satisfaction. Study conducted by Wangai (2015) in the public 

secondary schools of Kenya also reported the same results, four principal leadership behavior: autocratic, 

laissez-faire, democratic and transformational correlated positively to the teachers’ job satisfaction. The study 

showed that principals’ autocratic leadership style had less influence teachers’ job satisfaction. This finding was 

consistent with the findings made by Iqbal (2010) on comparative study of the impact of principals’ leadership 

styles on job satisfaction of teachers in Pakistan revealed that teachers working under an autocratic style of 

leadership were less satisfied than teachers working under a democratic style of leadership. The study also 

revealed that principals’ laissez-faire leadership style had less influence on teachers’ job satisfaction. Nthuni 

(2012) study established that teachers who were led by head teachers who practiced laissez-faire style of 

leadership were demotivated to a large extent based on leadership factors singled out by the researcher.  

  The study established that principals’ democratic leadership style had a strong positive influence on 

teachers’ job satisfaction. The findings agree with findings made by Idowu, (2010) who reported that the 

democratic leadership style was the commonest leadership style used by head teachers of primary schools in 

Ekiti state, Nigeria. The finding indicating a moderate level of job satisfaction in the schools also agreed with the 
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findings made by previous researchers (Owoeye, 1999; Bidwell, 2001). The study also showed that principals’ 

transformational leadership style had moderately influence on teachers’ job satisfaction. Based on Bogler (2001) 

examined transformational leadership and teacher job satisfaction in several schools in Israel and discovered that 

a positive relationship existed between the transformational leadership style of the school principal and job 

satisfaction of teachers. Nguni (2006) also examined the effects of transformational leadership style of the school 

principal and job satisfaction among teachers in Tanzania and discovered that transformational leadership 

characteristics of the principal do indeed positively affect job satisfaction levels of teachers. 

 

Suggestion 

 Considering the results and conclusions it is recommended that the democratic leadership style should 

be supported and used by all principals in their administrative responsibilities rather than autocratic, laissez faire 

style or transformational. This was evident in the findings of this study that democratic leadership style as being 

significantly related with teachers’ job satisfaction in the primary school for teachers. In this regard, principals of 

primary schools should continue to use the democratic leadership style by delegating authority to staff in order to 

facilitate or enhance better job satisfaction among teachers in their schools. 
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THE EFFECTS OF CHANGE MANAGEMENT ON SCHOOL ACHIVEMENT  

IN SECONDARY SCHOOLS 
 

Sreyty Sea1*, Winai Wongthai2, and Tinagorn Poolput1  

 

ABSTRACT 

Change management is the task of reorganization and restructuring of the organization to renew itself, 

to evaluate the potential obtained after analyzing the opportunities for change and to identify and implement the 

most suitable strategy in order to get ahead of its competitors and survive in a rapidly changing environment 

(Türk Dil Kurumu, 2016). This paper aims to examine the effects of change management on school achievement 

in secondary schools of Educational Service Area Office, Region 42 which the schools are located in 

Nakhonsawan and U-thai Thani provinces, Thailand. The total population was 2847, and the sample was 

selected using Yamane Method and Sampling techniques (stratified and simple random sampling), which was 

totally 351 and the response rate was 99%. The study focused on the Fullan’s eight-step change model which 

consists of eight dimensions, and the study found that six out of eight steps had highly positive effect on the 

school achievement. Those six steps including: developing cultures for learning, fostering coherence making, 

focusing on leadership for change, cultivating tri-level development, understanding the change process, and 

developing cultures of evaluation. In contrast, the other two dimensions including engaging people’s moral 

purposes and building capacity had the reverse effect to the school achievement. The analysis of the data by 

stepwise regression analysis method was totally 74.5% (R Square= .745) which statistically significant at 0.05. 

The research has been done using the quantitative approach, with the help of survey instrument which based 

on a survey questionnaire. 
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Statement of the Problem 

Change is a must for ensuring and sustaining organizational development, while change management 

as a skill is a must have qualification for administrators. An organization is a combination of individuals, 

technology, and structures and processes regulating individuals’ relations with each other and with their 

profession (Hoşgörür, 2016). Armstrong (1992) considers change management from the perspective of processes 

that ensure an organization’s making significant changes in its culture, policy, structure and system determining 

the strategies to be applied when doing this, and defines change management as bringing such processes in 

compliance with change (as cited in Helvacı, 2005; Taş, 2009). Factors forcing the education system to change 

provide school administrators with new roles and responsibilities to fulfil in order to manage this process of 

change effectively, and requires them to gain necessary knowledge and skills to this end (Gökçe, 2005). 

 According to Mampane (2001) found that, lacking of change management in school will cause to some 

problems such as low levels of staff and parental involvement in decision making, low quality of professional 

growth, poor relationship among stakeholders, and non-improvement of efficiency and productivity of the 

students, etc. Therefore, the purpose of this study aims to determine the effects of change management on the 

school achievement, which can help the principals to develop their schools.  

 

Objectives 

1. To study the opinion levels of change management and school achievement in public secondary 

schools. 

2. To study the prediction of change management on school achievement in public secondary schools. 

 

Literature Review 

Change management is the act of guiding change from the corporate to the individual level. It focuses 

preparing employees for change, equipping them with the resources they may need, and supporting their 

weaknesses. Balc1 (2000), defines change management in organizations as a process implemented with the 

objective of meeting the requirements by finding rapid solutions to problems, learning by trial and adapting to 

new conditions. Smit and Cronje (1992:236) indicate that management should be sensitive towards potential 

change in order to prepare and plan for the process of change. The implementation of organizational change 

strategy, creative and innovative are the most important in modern organizations. It is the idea of creating a 

structure or arrangement of parts that help improve performance. According to Park and Jeong (2013), the 

school change is on the process of change in individual and organizational also involves the process of improving 

morale, affective and intellectual factors for teachers to improve and understand their pedagogical practices. 

What is clear, the changes made in order to improve the education system at all levels and its success has close 

links with the school leadership (Ghitulescu, 2013).  

 Fullan, Cuttress, and Kilcher (2005) developed an eight-step model for change leaders to utilize in their 

change efforts. The key to successful change is change knowledge. Fullan (2005) describes change knowledge 
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as the “understanding and insight about the process of change and the key drivers that make for successful 

change in practice. The presence of change knowledge does not guarantee success, but its absence ensures 

failure”. In order to attain change knowledge, Fullan posits that a change leader should employ his eight-step 

model of change. Fullan’s model is a top-down approach to change management in an educational setting. 

These eight steps provide change leaders with a method or framework to create an environment for change to 

be implemented and sustained. The eight-step model of change is discussed in the next section. 

 FULLAN’S CHANGE MODEL 

 Engaging People’s Moral Purposes: The first overriding principle is knowledge about the why of 

change, namely moral purpose. Moral purpose in educational change is about improving society through 

improving educational systems and thus the learning of all citizens. In education, moral purpose involves 

committing to raise the bar and close the gap in student achievement— for example, increasing literacy for all, 

with special attention to those most disadvantaged. Moral purpose, as defined by Fullan (1992), is caring to 

make a difference in the lives of students regardless of background, and to help produce citizens who can live 

and work productively in an increasingly complex world. The element of caring in moral purpose is studied to see 

if caring in their professional identity can be linked to the teacher's capacity to engage in continuous corrective 

analysis and action in order to adapt to planned and unplanned change while growing and developing.  

 Building Capacity: The second driver is building capacity, which involves policies, strategies, 

resources, and actions designed to increase people’s collective power to move the system forward (schools, 

districts, states). Building capacity involves developing new knowledge, skills, and competencies; new resources 

(time, ideas, materials); and new shared identity and motivation to work together for greater change.  In 

addition, to individual and collective capacity as defined by increased knowledge, resources, and motivation, 

organizational capacity involves improving the infrastructure. The infrastructure consists of agencies at the local, 

regional, and state levels that can deliver new capacity in the system, such as training, consulting, and other 

support. Capacity building is a collective phenomenon. Whole schools, whole districts, and whole systems must 

increase their capacity as groups. Building group capacity is difficult because it involves working together in new 

ways.  

 Understanding the Change Process: Understanding the change process is a big driver because such 

understanding cuts across all elements. The process of change is also difficult and frustrating to grasp because it 

requires leaders to take into account factors that they would rather not have to stop and deal with. Making 

change work requires the energy, ideas, commitment, and ownership of all those implementing improvements. 

The urgency of many problems, however, does not allow for long-term “ownership development.” (In fact, more 

leisurely strategies do not produce greater ownership anyway). Ownership is not something available at the 

beginning of a change process, but something created through a quality change process. Put differently, shared 

vision and ownership are more the outcome of a quality change process than they are a precondition. 
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 Developing Cultures for Learning: The fourth driver, cultures for learning, sounds general but 

means something specific in establishing the conditions for success. Developing a culture for learning involves a 

set of strategies designed for people to learn from each other (the knowledge dimension) and become 

collectively committed to improvement (the affective dimension). Fred Newmann and his colleagues (Newmann, 

King, & Youngs, 2000) identified five components of change capacity within the school, including developing 

new knowledge and skills, establishing professional learning communities, building program coherence, accessing 

new resources, and developing principal/school leadership. Schools and their communities must develop new 

cultures of learning in order to improve. When school systems establish cultures of learning, they constantly seek 

and develop teachers’ knowledge and skills required to create effective new learning experiences for students. 

 Developing Cultures of Evaluation: A culture of evaluation must be coupled with a culture of 

learning for schools to sort out promising from not-so-promising ideas and especially to deepen the meaning of 

what is learned. One of the highest yield strategies for educational change recently developed is assessment for 

learning (not just assessment of learning). Assessment for learning incorporates: accessing/gathering data on 

student learning; disaggregating data for more detailed understanding; developing action plans based on the 

previous two points in order to make improvements; and being able to articulate and discuss performance with 

parents and external groups. Cultures of evaluation serve external accountability as well as internal data 

processing purposes. They produce data on an ongoing basis that enables groups to use information for action 

planning as well as for external accounting (see Black, Harrison, Lee, Marshall, & Wiliam, 2003; Stiggins, 2001). 

 Focusing on Leadership for Change: One of the most powerful lessons for change involves 

leadership. Here change knowledge consists of knowing what kind of leadership is best for leading productive 

change. Leadership, to be effective, must spread throughout the organization. Collins (2001) found that 

charismatic leaders were negatively associated with sustainability. Leaders of the so-called “great” 

organizations were characterized by “deep personal humility” and “intense professional will.” Collins talks about 

the importance of leadership that “builds enduring greatness” in the organization, rather than focusing on short-

term results. Henry Mintzberg (2004) makes the same point: “Successful managing is not about one’s own 

success but about fostering success in others” (p. 16) ... “While managers have to make decisions, far more 

important, especially in large networked organizations of knowledge works, is what they do to enhance 

decision-making capabilities of others”. Change knowledge, then, means seeking leaders who represent 

innovativeness — the capacity to develop leadership in others on an ongoing basis. We need to produce a critical 

mass of leaders who have change knowledge. Such leaders produce and feed on other leadership through the 

system. There is no other driver as essential as leadership for sustainable reform. 

 Fostering Coherence Making: When innovation runs amok, even if driven by moral purpose, the 

result is overload and fragmentation. To a certain extent, this is normal in complex systems. Change knowledge 

is required to render overload into greater coherence. Creating coherence is a never ending proposition that 

involves alignment, connecting the dots, being clear about how the big picture fits together. Above all, 

coherence making involves investing in capacity building so that cultures of learning and evaluation through the 
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proliferation of leadership can create their own coherence on the ground. Change knowledge is not about 

developing the greatest number of innovations, but rather about achieving new patterns of coherence that 

enable people to focus more deeply on how strategies for effective learning interconnect. 

 Cultivating Tri-Level Development: The eighth and final driver lies in the realization that we are 

talking about system transformation at three levels. We are not talking just about changing individuals, but also 

about changing systems — what we call the tri-level model. Here is a tri-level lens on a problem: what has to 

happen at the school and community level? What has to happen at the district level? And what has to happen 

at the state level? In any case, tri-level development involves focusing on all three levels of the system and 

their interrelationships, and giving people wider learning opportunities within these contexts as a route to 

changing the very contexts within which people work. 

 SCHOOL ACHIEVEMENT 

 School Achievement refers to the development of the sectors in the school. School effectiveness and 

improvement studies have begun to look at the impact and significance of organizational properties, not unlike 

what occurs in the private sector. Schools are complex organizations and effective school leadership is critical for 

student achievement, students' examination results or test performance. The term is sometimes used 

interchangeably with educational quality when describing the evolution of the educational system or when 

comparing the situation of school or group of schools. In this research, the five dimensions and each dimension is 

discussed in the next section: 

 The Roles of School Principal: Recognized as the leader of the school, the middle school principal is 

expected to continually facilitate student success and school improvement. One such way principals can lead 

school improvement is through building supportive, trusting relationships with teachers.  As Leithwood, Harris, 

and Strauss (2010) summarize, "The main task of leaders is to constantly monitor the status of the internal 

conditions in the school that influence student learning and improve the status of those conditions that are most 

in need of improvement and most likely to improve student learning". Therefore, principals have an essential role 

in the success of their schools (Thompson et al., 2004).  

  Professional Development of Teachers: The term professional development is often used 

interchangeably with the terms professional learning, teacher learning, professional growth, and staff 

development. To ease the problem of repetition these terms will be used interchangeably in this study. Guskey 

(2000) defined professional development as “those processes and activities designed to enhance the 

professional knowledge, skills, and attitudes of educators so that they might, in turn, improve the learning of 

students. In some cases, it also involves learning how to redesign educational structures and cultures”. As 

Feiman-Nemser (2001) further noted, what students learn is directly related to what and how teachers teach; 

and what and how teachers teach depends on the knowledge, skills, and commitments they bring to their 

teaching and the opportunities they have to continue learning in and from their practice. 
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  Teacher Job Satisfaction: Job satisfaction entails the ability of employers to be able to provide workers 

with the conditions that will make them more efficient and active in their place of work with the view to 

improving their productivity level. Educational organizations, like every organization, are also affected by these 

changes in their surroundings. One of the main objectives of educational organizations is to increase the 

performance of teachers and to ensure that their goals are carried out efficiently. However, teachers need to be 

motivated first to improve their performance. Because employees with low motivation do not or cannot use the 

entire capacity (Örücüler & Kambur, 2008, Sezer, 2012). Teacher’s job satisfaction will help in ensuring quality 

education as teachers would exhibit the spirit of hard work and dedication.  

 Student Achievement: Student achievement has been a focus of several empirical studies to 

measure the education output since Coleman Report (1966) was examined the student performance as 

measured by standardized test and school resources characteristic in relation to educational quality. It can also 

mean their grade point average, reading level, college readiness, or simply finishing high school. Still other 

measures can be improved in educational subjects such as math, science, social studies, and language arts, 

development of high level thinking skills, or even becoming a productive citizen.  

 Development of School Cultures: School Culture is a belief that is strongly shared and widely 

enacted (Hoy & Miskel, 2008) by a particular school community. Hoy and Miskel (2008) also pointed out that 

the contemporary research on school culture is sparse. Most of the research on school culture focused more on 

corporate or organizational culture in general. Sullivan (2010) found out that school culture does have a 

relationship with teachers’ attitude toward school professional development planning. In general, organizational 

culture has been said to affect organizational effectiveness (Deal & Kennedy, 2009). Many change efforts in 

schools fail to create the desired lasting change because they do not consider the current school culture.  

 

Research Hypothesis 

1. The opinion levels of change management and school achievement in public secondary schools are 

high. 

2. The prediction of change management on school achievement in public secondary school is high and 

statistically significant at .05 

 

Scope of the Research 

The study area of this research is the Educational Service Area Office, Region 42, which the schools are 

located in Nakhonsawan and U-Thai Thani provinces. There are 58 schools which contain 2847 teachers, and 

the valid sample size of the study is 351. This study took 1 year and 6 months to be completed. It had been 

started since 3rd June, 2018 until 30th November, 2019. The study focused on exploring the effects of change 

management on school achievement in selected public secondary schools.  
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Research Framework 

Based on the literature review, the conceptual framework has been developed which is depicted in figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Research Framework 

 

Methodology 

  The study used the quantitative research approach for survey research to discover and analyze the 

relationships of change management and school achievement. The data was collected through the developed 

questionnaire distributed among teachers working in public secondary schools in Educational Service Area Office, 

Region 42, which the schools are located in Nakhonsawan and U-thai Thani provinces, Thailand. The number of 

population was totally 2847, which the valid sample size was 351 and the response rate was 99%. The sample 

size was selected by using Yamane Method and Sampling techniques (stratified and simple random sampling). 

This study also used Likert Scale as the instrument scale for measuring the opinion levels of the teachers. The 

validity of this study was examined by five experts, which the IOC was between 0.8-1.0. Furthermore, this 

study had used tried out 30 subjects from the target population for determining the reliability statistics which 

was .977. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 shows the Likert Scale Measurement which is used to measure the levels of opinion of variables: 

Likert Scale Measurement: 

   4. 21 - 5.00      meaning     Very high 

   3.41 - 4.20       meaning     High 

   2.61 - 3.40      meaning     Neutral 

   1.81 - 2.60      meaning     Low 

   1.00 - 1.80      meaning     Very low 

Independent Variables 

Change Management 

- Engaging people’s Moral purposes 

- Building capacity 

- Understanding the change process 

- Developing cultures for learning 

- Developing cultures of evaluation 

- Focusing on leadership for change 

- Fostering coherence making 

- Cultivating tri-level development 

Dependent Variables 

School Achievement 

- The roles of school principal 

- Professional development of teacher 

- Teacher job satisfaction 

- Student achievement 

- Development of school cultures 
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Result 

The results of the study are showed in table 1, table 2, and table 3 as follow: 

Table 1 shows the descriptive statistics table of levels of opinion on Change Management 

From table 1 shows the results as follow: The total opinion of change management was high (�̅�= 4.16). 

The dimension 5 “developing cultures of Evaluation”, and dimension 7 “fostering coherence making” are the 

highest level of opinion which were very high (�̅�= 4.21). The dimension 3 “understanding the change process” 

is the lowest level of opinion which was high (�̅�= 4.11).   

Table 2 shows the descriptive statistics table of levels of opinion on School Achievement  

School Achievement �̅� SD Levels of Opinion 

1. Roles of school principal 4.17 .60 High 

2. Professional development of teachers 4.15 .61 High 

3. Teacher job satisfaction 4.10 .60 High 

4. Student achievement 4.14 .62 High 

5. Development of school cultures 4.15 .61 High 

Total 4.14 .54 High 

From table 2 shows the results as follow: The total opinion of school achievement was high (�̅�= 4.14). 

The dimension 1 “Roles of school principal” is the highest level of opinion which was high (�̅�= 4.17). The 

dimension 3 “Teacher job satisfaction” is the lowest level of opinion which was high (�̅�= 4.10).  

Table 3 shows the prediction value of the effects of Change Management on School Achievement by stepwise  

method.  

The effects of Change Management on School Achievement B Beta t Sig. 

Developing cultures for learning .263 .275 5.501** .000 

Fostering coherence making .181 .195 4.501** .000 

Change Management �̅� SD Levels of Opinion 

1. Engaging people’s moral Purposes 4.15 .58 High 

2. Building capacity 4.16 .58 High 

3. Understanding the change process 4.11 .59 High 

4. Developing cultures for learning 4.14 .56 High 

5. Developing cultures of evaluation 4.21 .55 Very high 

6. Focusing on leadership for change 4.12 .62 High 

7. Fostering coherence making 4.21 .58 Very high 

8. Cultivating tri-level development 4.15 .58 High 

Total 4.16 .50 High 
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The effects of Change Management on School Achievement B Beta t Sig. 

Focusing on leadership for change .118 .137 2.675** .008 

Cultivating tri-level development .158 .170 3.876** .000 

Understanding the change process .100 .110 2.371* .018 

Developing cultures of evaluation .097 .100 1.198* .049 

Constant (β0) = .319,             R= .863,             R Square=.745,             Adjusted R Square = .740,             

F= 165.442** 

*p‹ .05, **P‹ .01 

 From table 3 shows the results of data analysis by stepwise regression analysis method in order to 

study the effects of change management on school achievement. The result found that six out of eight 

dimensions had positive effect on school achievement. Those six dimension were developing cultures for 

learning, fostering coherence making, focusing on leadership for change, cultivating tri-level development, 

understanding the change process, and developing cultures of evaluation which predicted school achievement 

totally 74.5% (R Square= .745) statistically significant at 0.05. 

 

Conclusion 

 This study aimed to identify the impact of change management on school achievement, through a case 

study of 58 public secondary schools in Education Service Area Office, Region 42. According to the regress 

analysis of the data, it was found a positive and significant relationship between change management and 

school achievement. The study found that six out of the eight steps of Fullan’s change model had highly positive 

effects on school achievement. Those six steps of the model were developing cultures for learning, fostering 

coherence making, focusing on leadership for change, cultivating tri-level development, understanding the 

change process, and developing cultures of evaluation. In contrast, the other two dimensions including engaging 

people’s moral purposes and building capacity shown the reverse effect to the school achievement.  

 Administrators are required to put a great effort on increasing the success of each and every student. 

Therefore, in today’s educational systems it cannot be regarded as efficacious if administrators just situate the 

teachers in their classes, supply required materials and instruments for courses and maintain teachers to 

continue their professions in the school. The position of school administrators’ response to such expectat ions or 

validation of this perception may be associated with their being open to change. School administrators are 

expected not only to exhibit leadership or management ability in relation with openness to change, but also to 

orchestrate starting, managing and evaluating the change process (Gümüşeli, 2009; Wallace, 2004). Teachers 

should be involved in all stages of the process of change. Teachers’ opinions, needs and participation should be 

given more importance in the design and implementation of change. In the current study situation, change 

management is very important for achieving the school achievement. According to Fullan’s change model, it 

indicates that fostering coherence making required to increase for decreasing the restraining forces in the change 
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process. It is also found that the participation of teachers and students in the change process was not adequate; 

nonetheless many people including Lewin advocate that the involvement of every teacher in the change 

procedure is important for an effective change management.  

 

Discussion 

 The study of organizational change has its origins in the field of business (Collins, 2001; Kotter and 

Cohen, 2002; Quinn, 2000). Much of the findings from the field of business were applied to educational settings 

with mixed results. In response to this, educational researchers studied change within the school campus (Bruno, 

2000; Fullan et al, 2005; Hall & Hord, 1987). The intricacies of the educational environment proved to be 

different than that of business. Many developed countries, notably the United Kingdom, witness an increase in 

educational reforms to improve school performance (Harris, 2000). Many concepts are used for such reforms to 

improve processes and products of education such as school restructuring, school reform or school development 

(Goldenberg, 2003). In this regard, various activities are implemented to improve and develop current schools, 

for example “school development,” “school-centred management,” “learning school,” and “total quality 

management” on one hand, whereas on the other hand “alternative school” models are being discussed 

(Şişman, 2002). According to Fullan (2005), the change process is about establishing the condition for 

continuous improvement in order to persist and overcome inevitable barriers to reform. It is about innovativeness, 

not just innovation. Therefore, it is very important for all the stakeholders to understand well about the change or 

have the change knowledge in order to push the change process work faster and more effective. Enough 

research on implementation has been done in the past 35 years for us to say that if you don’t know the eight 

guiding principles/drivers of change (in the sense of being able to use them for insight and action), even the best 

ideas will not take hold. Without change knowledge, you get failure. To achieve the goal, we must develop 

leaders who have greater change knowledge and who can, in turn, develop leadership in others. These 

developments do not involve just identifying and memorizing the knowledge base. Knowing is insufficient; only 

knowing-by-doing, reflecting, and re-doing will move us forward. 

 

Suggestion 

Secondary school administrators should put emphasis on the six correlates of effective steps of Fullan’s 

change model that were identified to effect to school achievement. These include: developing cultures for 

learning, fostering coherence making, focusing on leadership for change, cultivating tri-level development, 

understanding the change process, and developing cultures of evaluation. The school administrators should 

improve on knowledge of change management, leadership, and especially providing teachers the training course 

or workshop for them to understand more about change and likely to be ready for it as well.  

 Additionally, this study has some limitations. First, the current study has been conducted the survey on 

the teachers only. Second, the study has analyzed the importance of change management in light of only 

Fullan’s change model. So, further investigation should be done survey on principal, teachers, and if it is 
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possible, the other stakeholders should be included as well. Moreover, more change management theory 

frameworks are needed to be incorporated into the future research. 
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SOCIOLINGUISTIC INTELLIGENCE, CULTURAL HYBRIDITY AND APPRECIATION OF 

SOPHOMORE STUDENTS ON PHILIPPINE LITERATURE IN A HIGHER EDUCATION  

INSTITUTION IN CAGAYAN VALLEY, PHILIPPINES  
 

Edgar V. Dela Rosa JR., MAT1 

 

ABSTRACT  

The respondents’ assessed their socio-linguistic intelligence as high with an overall mean of 3.43. 

Metacognition has the highest mean of 3.53, described as high, followed by motivation and behavior, both with 

a mean of 3.42, also described as very high, while cognitive accumulated the lowest mean of 3.36, described 

as moderate. The respondents assessed their level of cultural hybridity with an overall mean of 3.39, described 

as high. Travel has the highest mean of 4.11 among others; followed by language, fashion and entertainment 

with means of 3.45 and 3.21, respectively, all described as high. While food, custom and tradition were 

assessed with corresponding means of 3.12 and 3.06, described as moderate. The respondents evaluated their 

level of appreciation on Philippine literature with an overall mean of 3.2, qualitative described as moderate.76 or 

51.35 % of the respondents evaluated their level of appreciation of Philippine literature as moderate, followed 

by 51 or 34.46 % who perceived their level of appreciation as quite true, 10 or 6.76 % as very high, 9 or 

6.08% as low and 2 or 1.35% as very low. The respondents’ ethnicity do not relate significantly with their 

socio-linguistic intelligence,  level of cultural hybridity  and their appreciation of Philippine literature. Since all 

correlation coefficients of ethnicity with socio-linguistic intelligence, level of cultural hybridity and level of 

appreciation on Philippine literatures have p values greater than 0.05 level of significance, these led to the 

acceptance of the null hypotheses. There is a very significant relationship between the respondents’ socio- 

linguistic intelligence along metacognition, cognitive and motivation with their level of cultural hybridity on 

language, fashion and entertainment, custom and tradition and travel except for food as a cultural hybridity 

along metacognitive which is simply noted as simply significant. The computed correlation coefficients for these 

components registered p values which are all lower than 0.05 level of significance, hence, led to the rejection of 

the null hypothesis.  

 Contrastingly, food as a component of behavioral cultural hybridity is the only component apart from 

language, fashion and entertainment, custom and tradition and travel which is not significant with the 

respondents’ socio- linguistic intelligence. There is a very significant relationship between the respondents’ 

socio-linguistic intelligence and cultural hybridity with their level of appreciation on Philippine literature. Since the 

p-value is lower than 0.05 level of significance, this headed to the rejection of the null hypothesis. 

 

Keywords: Customs / Lbaloi / Pi jew / Omens 

 
1 Philippine 
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Statement of the Problem  

Specifically, it sought answers to the following questions: 

 1. How do the respondents assess their sociolinguistic intelligence along metacognition, cognition, 

motivation and behavioral? 

 2. What is the level of cultural hybridity of the respondents? 

 3. What is the level of appreciation of the respondents on Philippine literatures? 

 4. Does the respondents’ ethnicity relate significantly with their sociolinguistic intelligence, level of 

cultural hybridity and level of appreciation on Philippine literatures? 

 5. Is there a significant relationship between the respondents’ socio-linguistic intelligence and level of 

cultural hybridity? 

 6. Do the respondents’ sociolinguistic intelligence and level of cultural hybridity relate significantly with 

their level of appreciation on Philippine literatures? 

 

Objectives  

  The research study sought to determine the respondents assessed level of sociolinguistic perceptual 

intelligence along metacognition, cognition, motivation and behavior. It also seeks to assess the level of cultural 

hybridity of the respondents and their level of appreciation of the respondents on Philippine literatures. 

Moreover, it also aims to determine if the respondents’ ethnicity relate significantly with their socio-linguistic 

intelligence, level of cultural hybridity and level of appreciation on Philippine literatures and assess relationships 

that exist between the respondents’ socio-linguistic intelligence and level of cultural hybridity and measure the  

respondents’ socio-linguistic intelligence and level of cultural hybridity if significantly relate with their level of 

appreciation on Philippine literatures. 

 

Literature Review  

The reviewed related literature and studies pooled from reading materials such as books, research 

journals, published and unpublished materials as well as from the internet are generally found substantial and 

significant to this research study since they are concerned with sociolinguistic perceptual intelligence, cultural 

hybridity and appreciation of Philippine literature. 

 Among others the following have been found to be very relevant for their likenesses and some 

distinction with present study. 

 Blair (2010),Tomas (2015) and Tallungan (2015), has similarity on the present study since the latter 

involved sub-variables on  defined motivational intelligence as the inner ability or force that enables one to 

motivate himself in a more enjoyable and more effective way. Various competencies of motivation include: 1. 

Motivational perceiving or sensing the full nature of one’s motivations; 2. Motivational understanding or knowing 

the cause and effects of different aspects of one’s motivation; 3. Motivational optimizing or using all within one’s 

power to shape one’s motivation to fit one’s aspirations, values, and needs; and 4. Motivational self-leadership 
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or acting strategically to steadily cultivate motivational alignment with your values; and (d) Behavioral 

intelligence is the final factor in the cultural intelligence model suggested by Ang and Early (2003). That served 

as basis for Tallungan (2015), as basis for him to craft the sociolinguistic perceptual intelligence survey 

questionnaire that resulted to his study on Language Imperialism.  

Kumar et al (2008) explicate that studies on Cultural Intelligence (CQ) have been recently initiated 

dramatically in an effort to determine how they were related to positive life outcomes. While past findings 

showed positive correlation to various aspects of life outcomes, clear establishments of the theoretical and 

empirical connections of CQ on cross-cultural adjustments and job performance among expatriates still remained 

elusive in the study. The study explored to acknowledge the accessible relationships among CQ cultural 

adjustments and job performance of expatriates. 

On the area of cultural hybridity,  Alves (2009) in her work on cross-cultural understanding agrees 

with the concept of Calhoun, et al., (1994)  when she stated that culture as all the (often unspoken) standards 

and (mostly unwritten) rules that guide a certain group’s behavior. Such a group can be a sub-set of the 

general population (a sub-culture) or an entire nation. Cultural hybridity in this sense, is compared into an onion 

with several layers. The outmost layer of the “onion”, i.e. of a foreign culture, is what you can see, hear, and 

touc h: its artifacts, products, and rituals. The next layer of a culture consists of its systems and institutions. 

Systems and institutions, in turn are based on certain beliefs, norms, and attitudes. These beliefs then stem from 

the core of the “onion”, the most basic values of any culture. 

Homi K. Bhabha as cited by Garcia (2004) begins to describe the process of creating culture by 

debunking the idea of a nation or people as being holistic and pure.  Bhabha also claimed that, cultures are 

never unitary in themselves, nor simply dualistic in the relation of self to other.  

Which was manifested by the following literatures like Calhoun, et al. (1994), Doreen, (2009) and 

Fernandez, (2009), together with the following websites that were used by the proponent of the study 

particularly  when they focused on the five categories of hybridity of Filipinos along, language, fashion and 

entertainment, custom and tradition, food and travel in the Filipino context. 

While Hall (1978), Hornedo (1997),Bertens (2001), Garcia (2004), Masuli (2011),  and Cadiente and 

Mamaoag (2012), focused on cultural hybridity as a form of defining an individual’s identity in the context of 

intercultural meeting and intercultural interactions of people from different cultural origins that may affect the 

ways on how people defines and redefine themselves. 

In terms of Philippine literature, Almario (2003), Cabuyaban and Marquez (2009), and Ortega (2010), 

agreed that literature is not society’s obedient tool for economic and political change. Instead, it actively moves 

and participates in scrutinizing the present and in shaping the possibilities of the future. Therefore, it is an art 

that is entrenched in time “literature as a time art that utilizes culture and language”. 

Furthermore, Cadiente and Mamaoag agreed in their concept of literature that the study of Philippine 

literatures, then, is inherently embedded in reconstructing the historical, political, and cultural base of the nation 

which shaped and are shaped by our literary tradition. 
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Research Hypothesis 

1. The respondents’ ethnicity does not relate significantly with their socio-linguistic intelligence, level of 

cultural hybridity and level of appreciation on Philippine literatures. 

2. There is no significant relationship between the respondents’ socio-linguistic intelligence and level of 

cultural hybridity. 

3. The respondents’ socio-linguistic intelligence and level of cultural hybridity do not relate significantly 

with their level of appreciation on Philippine literatures. 

 

Scope of the Research  

This study focused on the socio-linguistic perceptual intelligence, cultural hybridity and appreciation of 

sophomore students on Philippine literature.  The respondents consisted of 148 sophomores who are enrolled in 

Philippine literature classes at Nueva Vizcaya State University, Second Semester 2015 – 2016. A questionnaire 

dealing with each of the said variables was utilized by the researcher to gather the needed data.  

On aspect of sociolinguistic intelligence, the study confined itself on the metacognitive, cognitive, 

motivational, and behavioral dimensions. On the other hand, cultural hybridity limited its dimensions on 

language, fashion and entertainment, custom and tradition, food and travel. Findings of the study would 

therefore be based on the areas concerned in the study. 

 

Research Framework  

Anthropologists believe that culture is a product of human evolution. Humans devise common ways of 

classifying experiences and transmitting them symbolically. Since these experiences were learned and 

transmitted, they develop distinctly, independent from biological evolution. Hence, an individual may transmit 

beliefs, values, norms, or way of life to another person even if they are not related by blood. (Leaño, 2012) 

 Individuals differ from one another in their ability to understand complex ideas, to adapt effectively to 

the environment, to learn from experience, to engage in various forms of reasoning, to overcome obstacles by 

taking thought. Although these differences can be substantial, they are never entirely consistent. A person’s 

sociolinguistic perceptual intellectual performance will therefore vary on different occasions, in different domains, 

as judged by different criteria. Concepts of “sociolinguistic intelligence” are attempts to clarify and organize this 

complex set of phenomena.   

 Sociolinguistic intelligence is unique because it focuses on the skills that are needed for success in 

coping in unfamiliar settings (Lawrence et.al, 1993). Sociolinguistic intelligence can be defined as “a person’s 

capability to adapt as one interacts with other people from different cultural backgrounds”, and has cognitive, 

meta-cognitive, behavioral, and motivational aspects. Without studies on sociolinguistic perceptual intelligences a 

vacuum on important component of local and global competitiveness will take effect. 

 Metacognitive intelligence is a person’s ability to recognize and understand appropriate expectations for 

each cultural situation that a person encounters. An important element of metacognition is socio-linguistic 
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understanding. Understanding begins when a person acquires thorough knowledge, values and behaviors about 

other peoples’ cultures. It makes this individual adjust to varying cultural expectations and situations. Cognitive 

intelligence emphasizes that the cognitive factor uses knowledge of self, environment and information handling 

and is mainly focused on how people store, process and retrieve social information that is important to their 

cultural interactions. The cognitive component is the objective rational component. It is based on reason and the 

capacity to develop mental structure which enable people to understand the encounter, to think about what is 

going on and to make judgments based on conceptual frameworks and language. It consists of understanding 

oneself as a cultural being as well as understanding people with different cultural backgrounds. Important 

elements of cognition are cultural knowledge and awareness of other people’s cultures.  

The phenomenal expansion of conserving the cultural identity of every literary piece at present is in the 

brink of disintegration since students nowadays have lost interest in studying literature as a cultural output or 

text which may be a result of the monopoly of language lessons in the study of literature. This in one way or 

another created an impression that literature is just a spring board in studying language lessons. This is 

disregarding the fact that in a broader sense, literature can be studied through social sciences or cultural studies’ 

perspectives.  

The paradigm that follows illustrates socio-cultural perceptual intelligence, cultural hybridity and 

appreciation of Philippine literature as variables under study. 

 

Independent Variables                      Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The Research Paradigm illustrating the possible relationship between the independent  

and dependent variables. 
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Figure 1 represents the paradigm of the study including the relationship between the independent and 

dependent variables. The first box in the left which is classified as the independent variables comprised of two 

boxes. The upper box represents socio-linguistic perceptual intelligence that focused on the metacognitive, 

cognitive, motivational, and behavioral dimensions. While the lower box on the left is another independent 

variable which is cultural hybridity comprised of language, fashion and entertainment, custom and tradition, food 

and travel. A double sided arrow was placed in between these two independent variables since the possible 

correlation in between the said variables was sought in this context. The second box on the right represents the 

dependent variable of the study which is students’ appreciation of Philippine literature. Another arrow between 

the two independent variables and dependent variable was found to ascertain the relationships of the said 

variables.   

   

Methodology 

The study used the descriptive method utilizing survey questionnaires as the main tool for data 

gathering. The setting of the study was at the Nueva Vizcaya State University – Bambang Campus. 148 

sophomore students enrolled in Philippine Literature (Lit 101) which composed the 25% of the population served 

as respondents of the study. After acquiring the needed information from the respondents the data were coded 

and subjected to statistical treatment making use of the weighted mean for the descriptive data and correlation 

coefficient for the inferential data of the study.  

  

Conclusion  

Based on the results of the study, the following conclusions were derived: 

 1. The respondents’ sociolinguistic intelligence is generally high. Significantly, metacognition, motivation 

and behavioral components are noted as high while cognition is moderate.  

 2. The respondents’ level of cultural hybridity is high particularly on the categories on language, travel, 

fashion and entertainment while lesser cultural hybridity is found on food, custom and tradition categories which 

are noted to be moderate.  

 3. The respondents’ level of appreciation on Philippine literature is moderate. 

 4. Ethnicity does not influence nor affect respondents’ socio-linguistic intelligence, level of cultural 

hybridity and their appreciation of Philippine literature.  

  5. The respondents’ level of sociolinguistic intelligence along metacognition, cognitive and motivation 

relates significantly with their level of cultural hybridity .Contrastingly, only food as a component of behavioral 

cultural hybridity does not relate significantly with the respondents’ sociolinguistic intelligence.  

  6. The respondents’ sociolinguistic intelligence and cultural hybridity relate significantly with their level 

of appreciation on Philippine literature. 
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Discussion 

Respondents’ Assessment of their Sociolinguistic Intelligence (N = 148) 

Sociolinguistic Perceptual Intelligence Weighted  

Mean 

Qualitative Description 

Metacognition 3.53 High 

Cognition 3.36 Moderate 

Motivation 3.42 High 

Behavioral 3.42 High 

 Overall Mean 3.43 High 

The table above shows the weighted mean computation in terms of the respondents’ assessment of 

their sociolinguistic intelligence with an overall mean of 3.43 which has a qualitative description of high. As 

gleaned from the table, metacognition has the highest mean of 3.53 which has a qualitative description of high, 

followed by motivation and behavioral, both with a mean of 3.42 , qualitatively  described as  high, while the 

cognitive dimension accumulated the lowest mean of 3.36 ,  qualitatively described as moderate.   

 

Respondents’ Level of their Cultural Hybridity (N = 148)  

Cultural Hybridity Weighted  

Mean 

Qualitative Description 

Language 3.45 High 

Fashion and Entertainment 3.21 High 

Custom and Tradition 3.06 Moderate 

Food 3.12 Moderate 

Travel 4.11 High 

Overall Mean 3.39 High 

The respondents’ level of cultural hybridity wherein the categories were represented by an overall 

mean of 3.39, with a qualitative description of high. The category that acquired the highest weighted mean is 

travel having a mean of 4.11 with a qualitative description of high, followed by language, 3.45; fashion and 

entertainment, 3.21; both having a qualitative description of high. While food had a mean of 3.12 followed by 

custom and tradition, 3.06; both had a qualitative description of moderate.   
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Respondents’ Evaluation of their Level of Appreciation on Philippine Literatures (N = 148) 

Range Qualitative Description Frequency Percentage 

4.20 – 5.00 Very High 10 6.76 

3.40 – 4.19 High  51 34.46 

2.60 – 3.39 Moderate 76 51.35 

1.80 – 2.59  Low  9 6.08 

1.00 – 1.79 Very Low 2 1.35 

Total 148 100.00 

         Overall Mean/Qualitative Description    3.26 Moderate 

The respondents’ level of appreciation in Philippine literature is evaluated as moderate with an overall 

mean of 3.26. The table further presents the descending order of the respondents’ evaluation of their level of 

appreciation on Philippine literature from 148 respondents wherein, 76 or 51.35 % of the respondents are 

categorized with the range of 2.60 – 3.39, followed by 51 or 34.46 % that acquired a range of 30.40, 4.19, 10 

or 6.76 % with a range of 4.20-5.00, 9 or 6.08% with a range of 1.80-2.59, and 2 or 1.35% that has a 

range of 1.00-1.79. 

The table further illustrates that majority of the respondents  appreciate Philippine literature as 

moderate with 51.35 % and high with 34.46% which means that the appreciation of the respondents in 

Philippine literature is high which can be an effect of their exposures on literature subjects in college and even in 

their secondary education.   

 

Summary of Correlations between the Respondents’ Ethnicity and their Sociolinguistic Intelligence (N = 148) 

Ethnicity Versus Sociolinguistic Perceptual 

Intelligence 

Correlation 

Coefficient 

p-Value Remarks 

Metacognition 0.0724 0.3822 Not Significant 

Cognition 0.0342 0.6803 Not Significant 

Motivation 0.0784 0.3435 Not Significant 

Behavioral 0.0561 0.4980 Not Significant 

The respondents’ ethnicity has no significant relationship on their socio-linguistic intelligence. As 

reflected on the table cognitive intelligence has a p-value of 0.6803, behavioral, 0.4980; metacognition, 

0.3822; and motivation 0.3435, which has the following correlation coefficients:  0.0784, 0.0724, 0.0561, and 

0.0342, respectively. All correlation coefficient has corresponding p-values greater than 0.05 level of 

significance hence the computed correlation coefficients are not significant. This led to the acceptance of the null 

hypothesis. Therefore, the respondents ethnicity do not relate significantly to their socio-linguistic perceptual 

intelligence. 
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This could mean that the ethnicity of the respondents has nothing to do with their sociolinguistic 

perceptual cultural intelligence. That in respect to their ethnicity level of their sociolinguistic perceptual 

intelligence is not affected. 

Summary of Correlations between the Respondents’ Ethnicity and their Level of Cultural Hybridity (N = 148) 

Ethnicity Versus  

Cultural Hybridity 

Correlation 

Coefficient 

p-Value Remarks 

Language 0.0990 0.2312 Not Significant 

Fashion and Entertainment 0.0342 0.6803 Not Significant 

Custom and Tradition 0.0575 0.4879 Not Significant 

Food 0.0302 0.7154 Not Significant 

Travel 0.0229 0.7818 Not Significant 

The respondents’ ethnicity has no significant relationship with their level of cultural hybridity. As 

reflected on the table travel had a p - value of 0.7818;  followed by food, 0.7154; fashion and entertainment, 

0.6803;  custom and tradition,  0.4879;  and language,  0.2312; which has correlation coefficient of 0.0229, 

0.0302, 0.6803, 0.4879, and 0.0990. All computed values are not significant since their p-values are all 

higher than 0.05 level of significance. Hence, the null hypothesis is accepted. 

 It can be inferred from the study that ethnicity does not relate with cultural hybridity and that ethnicity 

is set aside since foreign influences pave the way for what is called as hybrid culture.  

 

Summary of Correlations between the Respondents’ Ethnicity and Their Level of Appreciation on Philippine 

Literature (N = 148) 

Ethnicity Versus  Correlation 

Coefficient 

p-Value Remarks 

Level of Appreciation on Philippine Literature 0.00338 0.6831 Not Significant 

The respondents’ ethnicity has no significant relationship with their appreciation of Philippine literature 

as reflected by the correlation coefficient of 0.00338 with a p-value of 0.  6831 which is higher than 0.05 level 

of significance. This led to the acceptance of the null hypothesis. This could mean that the respondents’ ethnicity 

does not influence their appreciation on Philippine literature since the respondents do not pattern their ethnic 

origin on how they look at literature as a discipline in their academic studies.   
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Summary of Correlations between the Respondents’ Sociolinguistic Intelligence along Metacognition (Strategies) 

and their Cultural Hybridity (N = 148) 

Cultural Hybridity Correlation 

Coefficient 

p-Value Remarks 

Language 0.4201 0.0000 Very Significant 

Fashion and Entertainment 0.4352 0.0000 Very Significant 

Custom and Tradition 0.2987 0.0000 Very Significant 

Food 0.1803 0.0283 Significant 

Travel 0.4804 0.0000 Very Significant 

The correlation of the respondents’ sociolinguistic intelligence along metacognition and their cultural 

hybridity has been reflected to be very significant as manifested by the p-values in the following categories: 

language, 0.0000; fashion and entertainment, 0.0000; custom and tradition, 0.0000; and travel 0.0000 which 

is followed by their respective correlation coefficients of 0.4201, 0.4352, 0.2987, and 0.4804. 

The computed correlation coefficients for these components registered p - values which are all lower 

than 0.05 level of significance, hence, the very significant relationship. This pointed to the rejection of the null 

hypothesis. This could mean that as the respondents socio-linguistic perceptual intelligence along metacognition 

cultural increases there is a corresponding increase in their cultural hybridity.  

In the case of respondents’ cultural hybridity along food, it registered a correlation coefficient of 0.1803 

with a p - value of 0.0283 which is lower than 0.05 level of significance. Therefore, the null hypothesis is still 

rejected in this regard. 
 

Summary of Correlations between the Respondents’ Sociolinguistic Intelligence along Cognition and Their Cultural 

Hybridity (N = 148) 

Cultural Hybridity Correlation 

Coefficient 

p-Value Remarks 

Language 0.4309 0.0000 Very Significant 

Fashion and Entertainment 0.4073 0.0000 Very Significant 

Custom and Tradition 0.3964 0.0000 Very Significant 

Food 0.2892 0.0004 Very Significant 

Travel 0.2668 0.0011 Very Significant 

As gleaned on the table, the correlation between the respondents’ socio-linguistic intelligence along 

cognition and their cultural hybridity is shown to be very significant. As reflected by the correlation coefficient of 

0.2668, 0.2892, 0.3964, 0.4073, and 0.4309 and the corresponding p-values of the following categories on 

hybridity: travel, 0.0011; food, 0.0004; custom and tradition, 0.0000; fashion and entertainment, 0.0000; and 

language 0.0000. The p-values recorded are all lower than 0.05 level of significance, thus the very significant 

correlation between the variables treated. Therefore, the null – hypothesis is rejected.  
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This could mean that there is a very significant relationship between the respondents’ socio-linguistic 

perceptual intelligence along cognition and their cultural hybridity. 

 

Summary of Correlations between the Respondents’ Sociolinguistic Intelligence along Motivation and Their 

Cultural Hybridity (N = 148) 

Cultural Hybridity Correlation 

Coefficient 

p-Value Remarks 

Language 0.4279 0.0000 Very Significant 

Fashion and Entertainment 0.3854 0.0000 Very Significant 

Custom and Tradition 0.3989 0.0000 Very Significant 

Food 0.2215 0.0068 Very Significant 

Travel 0.4681 0.0000 Very Significant 

The summary of correlations between the respondents’ socio-linguistic intelligence along motivation and 

their cultural hybridity. It could be seen in the data that the registered correlation coefficients are 0.2215, 

0.4279, 0.3854, 0.3989, and 0.4681 correspondingly for language, fashion and entertainment, custom and 

tradition, food and travel, with p-values all lower than 0.05 level of significance. Since there is a very significant 

correlation the null – hypothesis is therefore rejected. 

This implies that as the respondents socio-linguistic perceptual cultural intelligence increases along 

motivation there is also corresponding increase in their cultural hybridity.  

 

Summary of Correlations between the Respondents’ Sociolinguistic Intelligence along Behavioral and their 

Cultural Hybridity (N = 148) 

Cultural Hybridity Correlation 

Coefficient 

p-Value Remarks 

Language 0.3772 0.0000 Very Significant 

Fashion and Entertainment 0.2732 0.0008 Very Significant 

Custom and Tradition 0.2925 0.0003 Very Significant 

Food 0.1386 0.0930 Not Significant 

Travel 0.2848 0.0005 Very Significant 

The computed correlation coefficient range from 0.2732 to 0.3772 with p-values of 0.0008;  fashion 

and entertainment;  travel 0.0005; custom and tradition,  0.0003; language,  0.0000. Which are all lower than 

0.05 level of significance, hence the very significant findings. Thus, the null hypothesis is rejected.  

This implies that as the respondents sociolinguistic intelligence along behavioral increases there is also a 

corresponding increase in their cultural hybridity.  

In the case of cultural hybridity along food, it could be seen from the same table that the correlation 

coefficient recorded is 0.1386 with a p-value of 0.0930 which is higher than 0.05 level of significance. This led 
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to the acceptance of the null hypothesis. Therefore, there is no significant relationship between the sociolinguistic 

intelligence along behavioral and their cultural hybridity along food 

These significant results could mean that the socio-linguistic intelligence of the respondents along 

behavior does not correlate on the category of food along cultural hybridity.  

 

Summary of Correlations between the Respondents’ Sociolinguistic Intelligence and their Level of Appreciation on 

Philippine Literatures (N = 148) 

Socio-Linguistic Perceptual Cultural 

Intelligence 

Correlation Coefficient p-Value Remarks 

Metacognition 0.3617 0.0000 Very Significant 

Cognition 0.3819 0.0000 Very Significant 

Motivation 0.4742 0.0000 Very Significant 

Behavioral 0.4792 0.0000 Very Significant 

The respondents’ sociolinguistic intelligence and their level of appreciation on Philippine literature is very 

significantly related as evidenced by the corresponding correlation coefficients of: 0.4792, 0.4742, 0.3819, and 

0.3617 respectively for behavioral, motivation, cognition and metacognition with 0.0000 p-value in all 

components of sociolinguistic intelligence.  This p-value is lower than 0.05 level of significance, hence, led to the 

very significant findings. This likewise headed to the rejection of the null hypothesis. 

This implies that the respondents sociolinguistic intelligence along all the components relate significantly 

with their level of appreciation on Philippine literature.  

 

Summary of Correlations between the Respondents’ Cultural Hybridity Their Level of Appreciation on Philippine 

Literatures (N = 148) 

Cultural Hybridity Correlation Coefficient p-Value Remarks 

Language 0.3496 0.0000 Very Significant 

Fashion and Entertainment 0.2342 0.0042 Very Significant 

 

Custom and Tradition 0.2741 0.0008 Very Significant 

Food 0.2381 0.0036 Very Significant 

Travel 0.2638 0.0012 Very Significant 

The computed corresponding correlation coefficients of 0.2342, 0.2381, 0.2638, 0.2741, and 0.3496 

reveal a very significant relationship as supported by the corresponding p- values for  fashion and 

entertainment, 0.0042;  food,  0.0036;  travel,  0.0012;  custom and tradition,  0.0008, and language 0.0000. 

These p-values are all very much lower than 0.05 level of significance hence, led to the rejection of the null 

hypothesis. Therefore, the respondents’ level of cultural hybridity with all components relate significantly with 

their level of appreciation on Philippine literature. 



 

                                                                

508 

 

It is implied that Philippine literature as a discipline signifies its inter-relationship with cultural studies, 

specifically of hybridity in culture.  

 

Suggestion  

Considering the findings and conclusions of the study, the following recommendations are offered  

 1. Administrators should plan and initiate school program of activities that will sustain the socio-linguistic 

perceptual intelligence of students along language and cultural development. Cognitive development of students 

among these areas needs to be given utmost concern.   

 2. The students’ development and multi-ethnic character should be developed by encouraging and 

exposing them to cultural interactions not only through classroom, college and campus based cultural diverse 

program or activities but also in a larger community.  

 3. Students should expose themselves in studying language, literature and culture in order for them to 

recognize, understand, appreciate and preserve Filipino heritage and in the long run, harness their appreciation 

of Philippine literature.  

 4. Taking the multi-ethnic character of the respondents, homogenous and heterogenous cultural 

interactions should be strengthened among stakeholders by participating in cultural diversity programs. 

 5.  That replicate studied can be done along the following: (a) a similar study on all year levels of 

students in the university; and (b) inclusion of faculty and staff to show a more comprehensive and holistic socio-

linguistic perceptual intelligence, cultural hybridity and appreciation of Philippine literature among administrators, 

teachers, staff and students of Nueva Vizcaya State University; and  

 6. Strong linkage with the academe is deemed essential to promote the sociolinguistic and cultural 

development of students. Their partnership with the schools can be heightened through orientation and seminars 

on Filipino culture to which they can initiate. 
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EXTENT OF ADHERENCE TO THE CODE   OF CONDUCT AND ETHICAL STANDARDS OF 

PUBLIC OFFICIALS AND EMPLOYEES (RA 6713) OF THE BARANGAY LOCAL GOVERNMENT 

UNITS OF SANTA FE: ITS RELATIONSHIP TO FISCAL ADMINISTRATION AND 

GOVERNMENT PROGRAM IMPLEMENTATION 
 

Yolanda Lamsis Dupinio1 

 

ABSTRACT 

 The quality of government leaders determines the quality of service the people receive. This research 

study, which utilized the correlational method of the descriptive type of research, sought to find out the 

interrelatedness of the extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and 

Employees of the barangay local government units of Santa Fe and their fiscal administration and government 

program implementation. Additionally, it tried to determine the significant relationship between and among the 

respondents’ adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal administration, and program 

implementation and the respondents’ variables like age; gender; civil status; position held; religious affiliation; 

highest educational attainment; length of service in the government; and number of seminars/trainings attended. 

This study was conducted in the municipality of Santa Fe and considered the 16 barangays in the above-

mentioned municipality.  Five respondents in each barangay were involved – the Punong Barangay, the 

Barangay Treasurer and three randomly selected Sangguniang Barangay members or a total of 80 respondents 

(N=80) out of the 144 barangay officials and employees. The said barangays are namely Atbu,  Bacneng,  

Balete,  Baliling, Bantinan,  Baracbac,  Buyasyas,  Canabuan,  Imugan,  Malico,  Poblacion, Santa Rosa,  

Sinapaoan,  Tactac,  Unib,  and Villaflores served as the respondents of this study. Three different evaluation 

tools that self-developed and adapted were used as instruments in this study. The instruments provided 

evidence for the respondents’ significantly related adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, 

fiscal administration, and government program implementation. The results were validated using the frequency 

and percentage distribution, weighted mean, and correlational procedures to describe the respondents’ profile, 

the extent of their adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, and the relationship of the 

respondents’ profile and their adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal administration and 

government  program implementation, and the relationship between and among the respondents’ adherence to 

the Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal administration and government  program implementation 

respectively. After having stated the findings and conclusions, the study ends with various recommendations for 

barangay local governments to consider to continuously improve their adherence to the Code of Conduct and 

ethical Standards, fiscal administration, and program implementation. Such recommendations can be 

summarized as follows: (a.) though of “very high” perceived adherence to the Code of Conduct and Ethical 
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Standards, it can still be improved by the way of putting up more controls like CCTV camera and additional 

ordinances in the barangays; (b.) an annual meeting focused on review of fiscal administration and government 

program implementation be conducted purposely to re-educate, re-tool and remind concerns about the do’s and 

don’ts of fiscal administration; (c.) adherence to RA 6713 should be strengthened and enhanced to at least 

minimize if not totally eliminate possible cases of corruption; (d.) always send the treasurer and the one in-

charge of ways and means to attend seminars/training pertaining fiscal administration to improve the fiscal 

administration ability of the barangays. 

 

Keywords: Adherence to the Code of Conduct / Ethical Standards of Public Officials / Fiscal administration /  

    Government program implementation  

 

Statement of the Problem  

 This study determined the relationship of the extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical 

Standards of Public Officials and Employees of the barangay local government units of Santa Fe on their fiscal 

administration and government program implementation. 

 Furthermore, this study sought answers to the following questions: 

1. What is the profile of the barangay official respondents in terms of 

age; gender; civil status; position held; religious affiliation; highest educational attainment; length of service in 

the government; and number of seminars/training attended? 

2. How do the respondents perceive their extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical 

Standards? 

3. What is the respondents’ perception of their level of fiscal administration along budgeting; revenue 

generation; resource allocation and utilization; and fiscal accountability? 

4. How do the respondents perceive their extent of government program implementation along social 

services; economic development; and environmental management? 

5. Do the respondents’ profile relate significantly with their adherence to the Code of Conduct and 

Ethical Standards, fiscal administration, and government program implementation? 

6. Do the respondents’ fiscal administration and government program implementation relate significantly 

with each other? 

7. Do the respondents’ extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards relate 

significantly with their fiscal administration and government program implementation? 

8. Based on the significant findings of the study, what government intervention could be evolved to 

improve the fiscal administration and government program implementation of the barangay officials? 
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Objectives 

 The study sought to know the respondents’ (a) profile in terms of age, gender, civil status, position 

held, religious affiliation, highest educational attainment, length of service in the government, and number of 

seminars/training attended; (b) perception of their extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical 

Standards; (c) perception of their level of fiscal administration along budgeting, revenue generation, resource 

allocation and utilization, and fiscal accountability; (d) perception of their extent of government program 

implementation along social services, economic development and environmental management; (e) profile as 

significantly related with their adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal administration and 

government program implementation; (f) fiscal administration as significantly related to government program 

implementation; (g) extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards as significantly related 

with their fiscal administration and government program implementation; (h) intervention that could be evolved 

to improve the fiscal administration and government program implementation of the barangay officials. 

 

Literature Review  

Fiscal administration in the Philippines means determining alternatives to support the general welfare of 

each agency to run with high frequency and stability within its continued operation.  The general welfare of the 

organization is the representation of fiscal administration wherein budget is established and programmed.  This 

budget means a detailed plan, expressed in quantitative terms.  It specifies how resources will be acquired and 

used during a specified period of time.  It needs to have a budget manual with written instructions that specifies 

who will provide budgetary data, when and what form the data will be provided, how the master budget will be 

prepared and approved, and who will receive the various schedules comprising the budget.  (Valmores, 2002) 

Budgeting has become one of the more vital fields in government administration, since its concern is the 

judicial allocation of public resources among competing demands of the government.  As a process, budgeting 

involves the formulation of a fiscal plan, authorizing and implementing the plan, and seeing to it that the 

government programs are implemented according to plan.  (Aleman, 2012) 

 Mikesell and Mullins (2011) maintain that fulfillment of its role, a government has to collect resources, 

particularly money, mainly in the form of taxes in an appropriate manner.  These resources are then allocated to 

meet societal needs.  The national budget provides the medium for the planning and execution of these activities 

to take place.  It is through the budget that governments define their expected revenues and expenditures 

together with the plans and activities for implementing government policies. 

 As important as the proper utilization of public funds is the proper management of properties and 

supplies of LGUs, particularly in their procurement, care, utilization, custody and disposal.  Relative to this, 

Republic Act No. 9184, otherwise known as Government Procurement Reform Act, governs all procurements of 

local governments.  The law finds application in the procurement of infrastructure projects, goods, consulting 

services, and lease of goods and real state, regardless of source of funds.  Primarily aimed at promoting 

transparency and competitiveness in the procurement process, the law seeks not only to streamline the process 
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but also to establish a system of accountability to both the public officials involved in the process and the private 

that deal with the government.  (Cuaresma, 1998) 

 Accountability, as defined by Aquino (2004) refers to an obligation to give reckoning or explanation for 

one’s actions and responsibilities.  It suggests a relationship between two parties – one who accepts a task to be 

done or a responsibility to be discharged, and as another who gives the right power to do the task.  It also 

implies that the source of authority has the right to seek redress in case of default. 

Valmores (2009) added that the delivery of basic services and facilities is one of the paramount 

concerns of local governments.   For this purpose, they may utilize their share in the proceeds of national taxes 

and other revenues and funding support from the national government.   This does not mean, however, that the 

national government is totally spared from the delivery of the devolved services and facilities.  The national 

government or the next higher level of government (the province in the case of component cities and 

municipalities, and cities and municipalities in the case of barangays) may provide or augment them when they 

are inadequate or are not made available to the inhabitants of local communities. 

 Achieving a good economic condition in the barangay is the key to having a better or improved 

standard of living for both constituents and officials.  This can be done through establishing livelihood programs, 

more employment opportunities and other ways of increasing income of the people/constituents.  (Barangay 

Poblacion in Santa Fe, Nueva Vizcaya, State of Barangay Governance Report, 2012) 

 To achieve economic and social progress through the use of benevolent high technologies, Lasco 

(1987), as cited by Gapasin (2002), suggested that environmental awareness must be promoted among the 

people.  With the people being environmentally aware, technologies associated with mass production, 

environmental pollution, energy intensive and dehumanizing will not be socially acceptable. He concluded that 

with environmental awareness, social receptivity for the right kind of technology or program would be enhanced. 

 Furthermore, Valmores (2009) stated that when one speaks of the promotion of the general welfare 

through economic stability, growth and development, the reference is to the well-being of the whole society, 

nation or “public” or of the “people” or some majority of them.  No account needs be taken of how equally or 

unequally well-being is apportioned among the members, as must be made with the principle of social justice.  

In its most abstract sense, the general welfare principle need is concerned, only on the net gain in well-being 

for society, regardless of how many members actually gained or lost. 

Accountability to the public is the key to effective government.  It is not enough that the government is 

responsive to the needs of the people.  It too, has to be responsible of its responses, its priorities, its modalities.  

A mere statement of principle or responsibility, or policy, without the mechanism for its enforcement, is a 

toothless tiger.  (Tantuico, Jr., 1999 as cited by Valmores, 2009) 
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Research Hypothesis  

 The following were the hypotheses tested in this study:  

1. The respondents’ profile do not relate significantly with their adherence to the Code of Conduct and 

Ethical Standards, fiscal administration, and government program implementation. 

2. The respondents’ fiscal administration and government program implementation do not relate 

significantly with each other. 

3. The respondents’ extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards do not relate 

significantly with their fiscal administration and government program implementation. 

 

Scope of the Research  

 The focus of this study was determining the extent of adherence of public officials and employees of 

barangay local government units of Santa Fe to the Code of Conduct and Ethical Standards in relation to fiscal 

administration and government program implementation. 

 This study was conducted in the municipality of Santa Fe and considered the 16 barangays in the 

above-mentioned municipality.  Five respondents in each barangay were involved – the Punong Barangay, the 

Barangay Treasurer and three randomly selected Sangguniang Barangay members or a total of 80 respondents 

out of the 144 barangay officials and employees. The barangay local government officials from the barangays of 

Santa Fe namely Atbu,  Bacneng,  Balete,  Baliling, Bantinan,  Baracbac,  Buyasyas,  Canabuan,  Imugan,  

Malico,  Poblacion, Santa Rosa,  Sinapaoan,  Tactac,  Unib,  and Villaflores served as the respondents of this 

study.  

 

Research Framework  

 Governance is the management of the affairs or welfare of a specified group, society, community, or 

country.  It is a term used to show how resources are managed on behalf of the owners.  Local governments, 

although in a participatory capacity with the state government, are charged with managing resources on behalf 

of the grassroots.  (Dandago, 2010) 

 Managing resources entails effective and efficient financial management, which is a basis for achieving 

good governance, and in achieving such, fiscal transparency and accountability must be ensured.  The former 

implies that the procedure and methods of decision making and the disbursement of public funds are open and 

visible to all.  The latter implies that decision makers are monitored by and are responsible to others, each of 

whom in turn, is responsible to the people of the country.  (Jayawickrana, 2008) 

 Regarding the subject of ethics in practice for politicians, Mark Philip (2014) asserts that the challenge is 

to heighten awareness of the ethical principles and to do so across the political system – from the local 

constituency party, the parliamentary party and the chiefs, and formal bodies and bodies linked to the senior 

civil service.  This requires a degree of cross-party commitment.  The seven principles are non-partisan in 

character, so that while the judgments politicians make are usually partisan on some dimensions, the common 
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ethical standards that apply to any given decision need to be challenged. Since its inception, the committee has 

signaled the importance of embedding the Seven Principles of Public Life into the culture  and practice of public 

sector organizations through guidance and educations.  It was argued that the three “common threads” would 

“maintain, and where necessary restore the standards of conduct in public life which the public is entitled to 

expect, and to promote a policy of openness which will enable the public to see that their expectations are being 

met”.  Because of the pace of change, it is essential that more is done to inculcate high ethical standards. 

 The study of Cadorna (2008) assessed the productivity and performance of the barangays in the 

Heritage City of Vigan in terms of the barangays’ resource requirements, management of resources, produced 

goods and services, and outcomes of service delivery.  Findings revealed that most of the barangays have a 

population ranging from 501 to 1,000 – the most populous with 2,446 while the least has 286 – or an average 

population per barangay of 1,211; majority of the barangay had 100 – 300 households; and majority of these 

barangays have a total annual income of Php500,000 – Php750,000. 

 The data concerning the inputs or resource requirements to produce goods and services in a barangay 

are measured in terms of quantity.  Almost all the barangays have a barangay hall, except one which is within 

the city proper; thus, the city facilities were used as a venue for their meetings and other activities.  The punong 

barangays submitted a report of their annual budget, had statements of actual income and expenditure duly 

certified by proper authorities, and all the 39 barangay complied with the prescribed number of offices; namely 

one punong barangay, seven barangay council members, one Sangguniang Kabataan Chair, one barangay 

secretary and one treasurer. 

 In terms of management of resources, all the barangays have planning policies and guidelines and all 

the mandatory requirements for development planning were complied with by all nearby barangays, all have 

their own annual development plan, and even the Annual Procurement Plan.  The development plan of the 

barangay was formulated by the barangay councils themselves, the Sangguniang Kabataan chair, and 

representatives of various NGOs, including women and children. 

 As to local fiscal administration, all the barangays showed strengths in terms of the presence of an 

annual budget that was approved within the calendar.  They are also strong on the presence of an annual 

revenue plan and a local revenue code.  However, the barangays do not have a computer-based financial 

management system, but admitted that a staff member of the city government of Vigan takes responsibility over 

the computerized financial data of the 39 barangays.  As regards budget allocation for personal services, most 

barangays allocate 35.01–40.00 percent of their budget, while the least of the barangays allocate only 25.01–

30 percent.  On the average, the budget allocation for personal services per barangay is 36.39 percent, 

although DILG requires that a barangay can allocate a maximum of 55 percent of their budget for personal 

services.  Generally, 72 percent of the total income per barangay is spent for its operation. 

 As regards the management of barangay resources along organization and management, the barangay 

performed strongly in the accomplishment reports submitted on time; they fared strongly in having barangay-

initiated training programs; almost all barangays have one-day processing for the issuance of barangay-related 

certificates and necessary barangay papers. 
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 The barangays are also well-equipped with communication equipment except a copying machine and 

fax machine, and there are still barangays who use the typewriter.  One weakness of the barangays is that 

more than a half of them do not have a manual of operation, which could be due to lack of knowledge and skills 

in the preparation of such.  Also, more than half of the barangays have no service vehicles and they bicycle for 

patrolling purposes. 

 With respect to barangay legislation, almost all the barangays have barangay agenda and internal rules 

of procedure, complied with the standard number of barangay council sessions, which is done twice a month.  

All the barangays have passed resolutions; some have passed 1-10 and the others passed more than 10.  

Majority of the barangays hold regular assemblies semi-annually and they fared well in making partnership with 

people’s organizations, NGOs, and educational institutions. 

 The productivity of the barangay was measured in terms of the delivery of four types of services. 

 Along social services, all the barangay maintained their own Day Care Center that has a comfort room 

and a safe water supply, and equipped with audio visual materials.  Also present in all barangays are public 

comfort rooms, parks, health centers; but very few barangays are unable to put up and maintain a reading 

center and facilities for senior citizens affairs.  Moreover, only some of the barangays are able to provide 

women’s and children’s desks.  Some barangays provide educational assistance/financial support to deserving 

students especially in the elementary level and free public daily transport for all school children. 

 For barangay-assisted health programs, all the barangays implement the nutrition, immunization, and 

operation timbang programs of the city governments through the efforts of the barangay officials, the barangay 

nutrition scholars, and barangay health workers in cooperation with the city health office.  Other health programs 

like family planning, maternal and child care and Botika sa Barangay are also being undertaken.  Not much 

concern was given to sexually transmitted diseases and HIV-AIDS, maybe because of the low incidence of such 

in the barangays.  All the barangays have organized their own “Lupong Tagapamayapa”, a group of residents 

who are responsible for resolving disputes within the barangay level. 

 In the area of economic services, more than half of the barangay are able to deliver agricultural support 

services to uplift the economic conditions of the people in the barangay, such as livestock dispersal, nursery 

seedling, seedling materials for aqua culture gardens and vegetable farms; medicinal plants, and acquisition of 

farm-equipment and supplies.  Majority of the barangays provide skills training to their constituents for 

livelihood; maintained access for roads as well as farm to market roads; some are involved in community 

enterprises like talipapa, sari-sari stores, and business stalls.  Economic enterprises like electric system, water 

system, and telephone system are operated and owned by private entities. 

 For protective services, majority of the barangays have their own Barangay Anti-Drug Abuse Council 

(BADAC) and Barangay Disaster Coordinating Council (BDCC) whose purpose is to inform the barangay residents 

on what to do during a disaster or calamity.  All barangays have also organized a group of barangay tanods 

who help maintain the peace and order situation in the barangay. 

 As far as environmental protection services is concerned, almost all the barangays have a Barangay 

Solid Waste Management Committee (BSWMC).  All of them continuously campaign for proper garbage disposal.  
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Government Program Implementation 

• Social Services 

• Economic Development 

• Environmental Management 
 

Majority of them practice regular garbage collection and have a functional severage system, although some 

barangays admit the presence of garbage dumped along the streets. 

 Cadorna (2008) concluded that the services delivered had an improved status of the barangays, but 

are still facing some problems. 

This study is anchored on the foregoing discussion of concepts on fiscal administration, implementation 

of government projects, Republic Act No. 7160 and Republic Act No. 6713.  The research paradigm in Figure 1 

illustrates how this research undertaking was conducted. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Research Paradigm of the Study Showing the Possible   Relationships of the Independent,  
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Figure 1 presents the research paradigm of the study showing the relationship of the independent and 

dependent variables.  The first box contains the independent variable, which is extent of adherence to the Code 

of Conduct and Ethical Standards of the respondents.  This was considered because in today’s polarized political 

environment, it is commonplace to open a newspaper and discover a story highlighting the ethical violations of 

an elected official or government employee.  Ethics news stories quickly gain national, and in some occasions, 

international attention, which include ethics investigations into campaign practices public employee’s use of 

personnel to perform manual labor on private property during work hours, accepting gifts, and using public office 

for private gain.  Public mistrust of government is at high record.  The perception of compromised ethics is a 

significant obstacle to small municipal governments in delivering essential services effectively.  Issues facing local 

governments continue to grow more complex as a result of devolving federal system, changing demographics, 

economic hard times, and declining resources and revenues.  (Webb, 2011) 

The two small boxes enclosed in the bigger box contain the dependent variables – fiscal administration 

along budgeting, revenue generation, resource allocation and utilization and fiscal accountability, and 

government program implementation along social services, economic development and environmental 

management.  This was conceptualized following the study of Cadorna and Velasco (2008) who contend that 

the barangay government is also given considerable autonomy to manage their affairs, explore any possibilities 

of raising their financial resources, and utilize them at their own discretion, as long as this results to the 

improvement of the welfare of their constituents.  To fulfill their mandates and functions as prescribed in the 

Local Government Code, barangays must be equipped with the necessary competencies both in terms of 

administrative capabilities and financial resources which are necessary for the provision of basic technical and 

physical facilities. 

Since the enactment of the Local Government Code, various capacity building effort of the national 

government, academic institutions, and other consulting and training organizations have resulted to a number of 

tangible improvements in the way barangays manage their local affairs.  However, despite this clamor of 

improved governance, there has been no clear measure of the level of barangay capacities and how they apply 

these capacities.  Therefore, there is a need to ensure whether these developed and introduced capacities are 

indeed being applied and to prove if those developed and introduced capacities are effective.  Clear and tangible 

manifestations of the effectiveness should be present and an effective local monitoring system for local 

government units have been established to assist the barangays in targeting appropriate and responsive 

interventions for human development. 

The arrow from the independent variable box to the dependent variables indicates possible relationship 

between the two.  Meanwhile, the vector which connects the two small boxes suggests possible relationship 

between the two constructs; that is, fiscal administration can possibly influence government program 

implementation. 

This concept was anchored on the study of Edogbanya and Sule (2013) which revealed that there is a 

significant relationship between revenue generated, which is one of the components of fiscal administration, and 
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development efforts of government, poor development of areas, lack of basic social amenities to the rural 

people, and other services. 

The third lower box contains the respondents’ profile variables – age, gender, civil status, position held, 

religious affiliation, highest educational attainment, length of service in the government, and number of 

seminars/training attended.  The box is connected to the boxes of independent and dependent variables 

indicating possible relationships with one another. 

 

Methodology  

 This study used the descriptive-correlation method of research. The setting of the study was in the 

municipality of Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sixteen (16) punong barangays and 16 barangay treasurers were 

chosen through purposive sampling and the three (3) other members of the sangguniang barangay in each 

barangay were randomly selected as respondents. All in all, the study considered 80 barangay officials and 

employees as respondents. 

 The results were tabulated and treated using the frequency and percentage distribution to describe the 

respondents as regards their profile.  Weighted mean was employed to determine the respondents’ extent of 

adherence to Conduct and Ethical Standards, and the level of fiscal administration and extent of government 

program implementation. Correlational procedures were utilized to determine the relationship between the 

respondents’ profile and their extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal 

administration and government program implementation. Further, it was used to establish significant relationship 

between and among the respondents’ extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal 

administration and government program implementation. 

 

Conclusion  

 Based on the results of the study, the following conclusions were drawn: 

 1. The respondents are young to middle aged, males, married, member of the barangay councils, 

Christians, earned college education and higher, have been in the government service for 1 to 36 years, and 

have attended 1 to 5 seminars/trainings. 

 2. The perceived extent of adherence to the code of conduct and ethical standards of the respondents 

is “high”. 

 3. The respondents’ perception level of fiscal administration is “very high”. 

 4.  The respondents’ perceived their level of government program implementation as “high”. 

 5. The respondents’ adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards is very significantly 

related to fiscal administration and its component: budgeting, revenue generation, resource allocation and 

utilization, and fiscal accountability. 
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 The respondents’ adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards is very significantly related 

to government program implementation along its components:  social services, economic development, and 

environmental management. 

 6.  The respondents’ level of perception of fiscal administration including its components are very 

significantly related to the perceived level of government program implementation including its components. 

 7.  The ages of the respondents are very significantly related to the Code of Conduct and Ethical 

Standards, fiscal administration, and government program implementation. 

 8. The positions held of the respondents is significantly related to the Code of Conduct and Ethical 

Standards, fiscal administration, and government program implementation. 

 9. The number of seminars/trainings attended by the respondents is significantly related to fiscal 

administration only. 

 10. The other profile variables such as: gender, civil status, religious affiliations, highest educational 

attainment, and length of service are not significantly related to the Code of Conduct and Ethical Standards, 

fiscal administration, and government program implementation. 

 8. A handbook on fiscal administration and government program implementation for government 

employees is prepared and offered. 

 

Discussion  

1. The respondents belong to three worker age groups:  young age worker (26-40 years), middle age 

worker (41-55), and old age worker (56-70).  Having a frequency of 37 or 46.20 %, the middle age group 

comprises majority of the respondents in this study and are considered vibrant and strong to perform their tasks.  

 2. There are more male respondents (f = 57 or 71.20%) included in the study.  They outnumbered their 

female counterparts (f = 23 or 28.80%).  Considering that the appointment of these leaders is through elections, 

it can be concluded that the electorate prefers male as local leaders.  

3. Majority of the respondents included in the study are married individuals (f = 68 or 85.00%).  A few 

of them are single (f = 8 or 10.00%); some are widows/widowers (f = 3 or 3.80%); and one is separated (f = 1 

or 1.20%). 

 4. Majority of the respondents are members of the barangay councils (f = 48 or 60.00%) who are 

member of either the Committee on Finance or Ways and Means and the Committee on Infrastructure.   

 5. The punong barangays represent f = 16 or the 20.00% who are also the presiding officers of their 

respective barangay councils, while majority of the respondents are members of the barangay councils.  Another 

position included in this study is the barangay treasurer.  They are 16 or 20.00% of the total number of 

respondents.  Their consideration as respondents in this study is the fact that they keep the finances of the 

barangay. 

6. Majority belong to various local religious affiliations (f = 62 or 77.50%); others are Roman Catholics (f 

= 15 or 18.80%), a few are Methodists (f = 2 or 2.50%) and one is affiliated with the Iglesia ni Cristo   

(f = 1 or 1.20%). 
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7. The table reveals that majority of the respondents have reached college, earned a bachelor’s degree 

and have attended or finished the same (f = 45 or 56.25%);  a few reached and finished high school (f = 28 or 

35.00%);  and the rest reached elementary level and are elementary graduates (f = 7 or 8.75%). 

 8. Majority of the respondents (f = 65 or 81.25%) have been in government service for 1 to 10 years, 

while some (f = 15 or 18.75%) are 11 to 25 years as government servants. 

 9. All the respondents have attended seminars and trainings that are local, regional, national and 

international by level and that are relevant to their present work.  Majority (f = 36 or 45.00%) have attended at 

least 1-5 seminars/training; some (f = 26 or 32.50%) have attended 6-10;  others (f = 7 or 8.75%) have 

attended 11-15;  still others (f = 7 or 8.75%) have attended 16-20;  and the rest (f = 4 or 5.00%) have 

attended 21-25. 

Respondents’ Perception of their Extent of Adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards 

Mean Range  Qualitative Description Frequency   Percentage 

4.20 – 5.00 Almost Always 45 56.25 

3.40 – 4.19 Very Frequently 35 43.75 

Total                                                                                             80                         100.00 

          Grand Mean                                                                                    38                           High 

 It can be gleaned from the table that 45 or 56.25 percent of the respondents of the 28 indicators 

pertinent to the Code of Conduct and Ethical Standards were assessed as “almost always” adhered to by the 

respondents.  This is indicated by their mean responses ranging from 4.20 – 4.60. 

 

Respondents’ Perception of their Level of Fiscal Administration along Budgeting, Revenue Generation, Resource 

Allocation and Utilization, and Fiscal Accountability 

Components of Fiscal Administration 
Weighted 

Mean 

Qualitative 

Description 

Budgeting 4.45 Very High 

Revenue Generation 4.27 Very High 

Resource Allocation 

and Utilization 
4.50 Very High 

Fiscal Accountability 4.42 Very High 

        Grand Mean 4.42 Very High 

As revealed by the table, the respondents’ perception of their fiscal administration skill is “very high”, 

as substantiated by the mean of 4.42, which short of only 0.18 to be exactly located at the midpoint of the 

interval of 4.20–5.00. Based on this, it can be told that the barangay officials implement to a very high extent 

the fiscal administration policies of the government. 
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Summary of the Perceived Overall Means and the Grand Mean of Government Program Implementation 

Components of Fiscal Administration Overall/Grand Mean 
Extent of  

Implementation 

Social Services 4.33 Very High 

Economic Development 3.92 High 

Environmental Management 4.29 Very High 

Government Program Implementation 4.18 High 

 The table shows that the components of government program have varying extent of implementation.  

Social services has an overall mean of 4.33 described as very high; economic development has an overall mean 

of 3.92 described as high; and environmental management has an overall mean of 4.29 described as very high.  

Thus, the grand mean for government program implementation is 4.18 described as high. 

 The figures support the respondents’ claim that the barangay officials are committed in terms of 

government program implementation as spoken in the high assessment attributed to it.  

 

Summary of Correlation between the Profile Variable and the Code of Conduct and Ethical Standards, Fiscal 

Administration and Government Program Implementation (N=80) 

Variables Correlated r-value Probability Remarks 

1.   Age vs Code of Conduct and Ethical   Standards 0.376 0.001 Very Significant 

Age vs Fiscal Administration 0.367 0.001 Very Significant 

Age vs Government Program Implementation 0.388 0.000 Very Significant 

2.  Gender vs Code of Conduct and Ethical Standards -0.116 0.305 Not Significant 

 Gender vs Fiscal Administration 0.000 0.998 Not Significant 

Gender vs Government Program Implementation -0.150 0.183 Not Significant 

3.   Civil Status vs Code of Conduct and Ethical Standards 0.032 0.775 Not Significant 

Civil Status vs Fiscal Administration 0.101 0.371 Not Significant 

Civil Status vs Government Program Implementation 0.117 0.302 Not Significant 

4.   Position Held vs Code of Conduct and Ethical Standards 0.276 0.013 Significant 

Position Held vs Fiscal Administration 0.323 0.003 Very Significant 

Position Held vs Government Program Implementation 0.341 0.002 Very Significant 

5.   Religious Affiliation vs Code of Conduct and Ethical 

Standards              

0.034 0.768 Not Significant 

       Religious Affiliation vs Fiscal Administration -0.033 0.773 Not Significant 

       Religious Affiliation vs Government Program 

Implementation 

0.022 0.344 Not Significant 

 

6.   Highest Educational Attainment vs Fiscal Administration 0.032 0.778 Not Significant 

Highest Educational Attainment  

vs Government Program Implementation 

-0.104 0.360 Not Significant 

7.   Length of Service vs Code of Conduct and Ethical Standards 0.149 0.186 Not Significant 

Length of Service vs Fiscal Administration 0.192 0.088 Not Significant 

Length of Service vs  Government Program Implementation 0.205 0.068 Not Significant 
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Variables Correlated r-value Probability Remarks 

8.   Numbers of Seminars/Trainings Attended vs Code of 

Conduct and Ethical Standards 

0.173 0.124 Not Significant 

Numbers of Seminars/Trainings Attended vs Fiscal 

Administration 

0.255 0.023 Significant 

Numbers of Seminars/Trainings Attended vs Government  

Program Implementation 

0.218 0.053 Not Significant 

As revealed in the table, the age of the respondents is very significantly related to adherence to the 

Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal administration and government program implementation.  This 

observation is substantiated by the computed r-values of 0.376, p=0.001; r=0.367, p=0.001; and r=0.388, 

p=0.000 for Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal administration, and government program 

implementation, respectively. The result rejects the corresponding null hypotheses articulates that as the age of 

the respondents increases, their extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards, fiscal 

administration and government program implementation for government employees also improved.  This is so 

because the relationships are direct and are all positive. 

  

Correlation between and among Fiscal Administration and Government Program Implementation (N=80) 

Variables Correlated r-value Probability Remarks 

Budgeting vs Revenue Generation 0.736 0.000 Very Significant 

Budgeting vs Resource Allocation and Utilization 0.687 0.000 Very Significant 

Budgeting vs Fiscal Accountability 0.652 0.000 Very Significant 

Budgeting vs Social Services 0.632 0.000 Very Significant 

Budgeting vs Economic Development 0.557 0.000 Very Significant 

Budgeting vs Environmental Management 0.673 0.000 Very Significant 

Revenue Generation vs Resource Allocation and Utilization 0.632 0.000 Very Significant 

Revenue Generation vs Fiscal Accountability 0.663 0.000 Very Significant 

Revenue Generation vs Social Services 0.670 0.000 Very Significant 

Revenue Generation vs Economic Development 0.601 0.000 Very Significant 

Revenue generation vs Environmental Management 0.654 0.000 Very Significant 

Resource Allocation and Utilization  

vs Fiscal Accountability 

0.920 0.000 Very Significant 

Resource Allocation and Utilization  

vs Social Services 

0.618 0.000 Very Significant 

Resource Allocation and Utilization  

vs Economic Development 

0.428 0.000 Very Significant 

 

Resource Allocation and Utilization  

vs Environmental Management 

0.588 0.000 Very Significant 

Fiscal Accountability vs Social Services 0.632 0.000 Very Significant 

Fiscal Accountability vs Economic Development 0.429 0.000 Very Significant 
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Fiscal Accountability  

vs Environmental Management 

0.574 0.000 Very Significant 

Social Services vs Economic Development 0.801 0.000 Very Significant 

Social Services vs Environmental  

Management 

.0786 0.000 Very Significant 

Economic Development  

vs Environmental Management 

0.765 0.000 Very Significant 

 

The tables suggests that the budgeting component of fiscal administration is very significantly related to 

resource allocation and utilization, fiscal accountability, and to the components of government program 

implementation such as social services, economic development, and environmental management.  This is 

substantiated by the computed r-values with probabilities of 0.000.  The corresponding null hypotheses 

therefore are rejected reveals that with strict compliance with budgeting guidelines and policies comes better 

revenue generation, resource allocation and utilization, fiscal accountability and better implementation of social 

services, economic development, and environmental management of government program implementation, or 

the other way around. 

 

Summary of Correlation between the Perceived Code of Conduct and Ethical Standards and Fiscal Administration  

(N=80) 

Code of Conduct and Ethical Standards vs Fiscal 

Administration along: 

r-value P-value Remarks 

1 Budgeting 0.627 0.000 Very Significant 

2 Revenue Generation 0.660 0.000 Very Significant 

3 Resource Utilization and Allocation 0.521 0.000 Very Significant 

4 Fiscal Accountability 0.533 0.000 Very Significant 

        Fiscal Administration 0.657 0.000 Very Significant 

  The table indicates that the assessed extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards 

of the respondents is very significantly related to the perceived fiscal administration as a whole.  This result is 

substantiated by the computed r-value of 0.657 with a probability of 0.000.  The result rejects the 

corresponding null hypothesis reveals that as the extent of adherence of the respondents to the Code of Conduct 

and Ethical Standards improves substantially, there corresponds a substantial amount in their perceived total 

fiscal administration.  This direct relationship shows that both variables in the equation are increasing.  The 

variance in the first variable causes 43.16 percent in the variance of the second variable.  Therefore, it can be 

inferred that an improved extent of adherence of RA 6713 assures better fiscal administration. 
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Summary of Correlation between the Perceived Extent of Adherence to the Code of Conduct and Ethical 

Standards and Government Program Implementation (N=80) 

Code of Conduct and Ethical Standards vs Government Program 

Implementation along: 

r-value p-value Remarks 

Social Services 0.719 0.000 Very Significant 

Economic Development 0.565 0.000 Very Significant 

Environmental Management 0.698 0.000 Very Significant 

Government Program Implementation 0.707 0.000 Very Significant 

  The table presents that the assessed extent of adherence to the Code of Conduct and Ethical Standards 

of the respondents is very significantly related to the overall government program implementation.  This 

observation is supported by the high computed r-value of 0.707 with p=0.000.  The corresponding null 

hypothesis, therefore, is rejected.  This significant and positive result could mean that as the extent of adherence 

to the Code of Conduct and Ethical Standards becomes more intensive, there corresponds a very high 

improvement in the implementation of government programs.  The first variable accounts for 49.98 percent of 

the variance in the second variable, or the other way around.  This could be interpreted to mean that a straight 

forward employee, one who is doing his work religiously even without the supervision of the boss radiates and 

imbibes the same trustworthiness to his clients. 

Finally, the study revealed that the respondents have high adherence to the Code of Conduct and 

Ethical Standards, very high extent of fiscal administration, and high to very high extent of implementation of 

government programs. 

 

Suggestion  

 In the light of the significant findings of the study, the following are suggested: 

 1. Although the respondents of the study perceived the Code of Conduct and Ethical Standards as very 

high, it can still be improved by the way of putting up more controls like CCTV camera and additional ordinances 

in the barangays. 

 2. An annual meeting focused on review of fiscal administration and government program 

implementation be conducted purposely to re-educate, re-tool and remind concerned about the do’s and don’ts 

of fiscal administration. 

 3. The adherence to RA 6713 should be strengthened and enhanced.  This is recommended because its 

relationship to fiscal administration and government program implementation in this study is very significant.  In 

doing so, corruption is expected to be minimized if not totally eliminated. 

 4.  Always send the treasurer and the one in-charge of ways and means to attend seminars/trainings 

pertaining fiscal administration.  This is recommended because the relationship between seminars/trainings 

attended and fiscal administration is significant. 
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DEMYSTIFYING IBALOI OMENS 
 

Edgar V. Dela Rosa JR., MAT, Lionel Luis F. Dumelod, MBA1 

 

ABSTRACT 

The research study dealt with the concept of unlocking the cultural meaning and symbolisms of the 

Ibaloi’s who migrated in the municipality of Bambang, Nueva Vizcaya. The research was conducted in Sitio, 

Alindayo, Bambang, Nueva Vizcaya. A small community near the Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center. 

The knowledge holders of the community were utilized as informants who were subjected to interviews on their 

interpretation of omens that are brought about by natural occurrences that they encounter in their daily lives. 

After soliciting the needed information the data were consolidated in a verbatim and was translated into English 

for the purpose of analysis and interpretation. After which it was found out that in the course of their lives the 

Ibaloi considered their customs and traditions as an integral part of their daily routine. Before conducting tasks 

and activities the people consult their elders in order for them to interpret omens that are manifested by the 

environment in order to ascertain good fortune. Animal symbols and even natural phenomenon such as weather 

conditions and calamities also serve as supernatural basis of events that might occur in the future. 

 

Keywords: Customs / Lbaloi / Pi jew / Omens 

 

Statement of the Problem  

1. What are the different types of Ibaloi omens? 

2. What the symbolism of the selected Ibaloi omens? 

3. How do the Ibaloi’s preserve their belief on omens? 

 

Objectives  

 The research aims to: 

- unveil the symbolism of selected Ibaloi omens;  

- provide an account based interpretation of the different Ibalo superstition; and 

- produce a written manuscript of the Pi – Jew while preserving the culture of the Ibaloi through  

Debunking its literature.   

 

Literature Review  

Studying different cultures clarifies that general values and attitudes are closely related to the other 

aspects of individuals’ life. Economic conditions, historical experiments, geographical environment, etc.  are 

among the factors forming individuals’ beliefs, and consequently any alteration in any of these factors changes 

 
1 Philippine 
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the individuals’ beliefs accordingly. Superstition is an ingredient of the public beliefs detectable in almost all 

cultures; though its definition has been exposed to alterations through the time. The current study aims at 

collecting and categorizing different superstitions in Isfahan province, Iran. All 15 years old and above are 

considered as the population for the current study.  The total sample size consists of 6192 individuals, selected 

based on three variables of age, sex, and residential area. The current study enjoys the conventional approach, 

with survey to study and recognize the superstitions. Open questions are asked in face-to-face interviews.  

Every individual is asked to answer the questions after contemplating about his/ her superstitious beliefs and 

those of his/ her parents and residential sub-province as well. The results indicate that all superstitions are in 

accordance with economic conditions, and value alterations in Iranians beliefs (Rabiei et al., 2013) 

We analyze how overconfidence is affected by superstitious beliefs and emotions induced by positive 

and negative stimuli in a field experiment involving about 70 Italian students who were randomly assigned to 

numbered seats in their written examination sessions. According to widespread superstitions, some numbers are 

considered lucky, while others are considered unlucky. At the end of the examination, we asked students the 

grade they expected to get. We find that students tend to be systematically overconfident and that their 

overconfidence is positively affected by being assigned to a lucky number. Interestingly, males and females react 

differently: on the one hand, females tend to expect lower grades when assigned to unlucky numbers, while 

they are not affected by being assigned to lucky numbers. On the other hand, males are not affected by being 

assigned to unlucky numbers but expect higher grades when assigned to lucky numbers (Paola et al., 2013). 

In this study the researchers’ attempts to address this gap by examining the role of superstitions 

among soccer fans. It explores what are the superstitious beliefs of soccer fans and which behaviors they 

employ in their games or game days. A questionnaire was developed incorporating items to reveal the 

superstitious beliefs and behaviors of soccer fans. After conducting factor analysis to express the factors to 

explain the soccer fans superstitious beliefs and behaviors, five factors revealed and named ‘lucky behaviors’, 

‘totems’, ‘bad luck beliefs’, ‘lucky items’ and ‘ignore’. The results can be interests of sport psychologists and 

managers. Because identifying soccer fans superstitious beliefs and behavior is important for understanding 

soccer fans superstitious rituals especially on game days. (Kose et al., 2015) 

Superstition has been analyzed in prevalence and in performance in the worlds of athletics, academics, 

and economics (e.g., Bleak & Frederick, 1998; Dudley, 1999; Wright & Erdal, 2008). Superstition has been 

postulated to be positively associated with external locus of control, high athletic identity, ambiguous intolerance, 

and high stress situations (Foster, Weigand & Banes, 2006; Todd & Brown, 2003). To date, there has been no 

research exploring how an individual decides to believe in the power of superstition and how they choose a 

superstitious behavior (SB). Additionally, no research has been conducted analyzing individual SBs within the 

military and performing arts communities. (Farley, Alexandra A., "A Qualitative Analysis of Superstitious Behavior 

and Performance: How it Starts, why it Works, and How It Works" (2015). 

We explore superstitious beliefs as a basis of product performance expectations and their impact on 

initial purchase likelihood and subsequent satisfaction. In doing so, we demonstrate instances when superstition-

driven expectations cause consumers to make purchase decisions that run counter to economic rationality. In the 
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first set of studies we find that Taiwanese consumers are relatively more likely to purchase a product with 

positive superstitious associations based on its “lucky” color and are more likely to purchase and are willing to 

pay more money for a product with a smaller but “lucky” number of units contained in the package (e.g., eight 

tennis balls compared to ten). In contrast, consumers who do not hold such superstitious beliefs adhere to the 

more rational choice paradigm. Next, we show that the differences in purchase likelihood are driven by 

superstition-based performance expectations. We further generalize these findings to product satisfaction and 

find support for expectation disconfirmation sensitivity as a moderator of the effect (Kramer et al., 2008). 

 The study focused on the identification of superstitious beliefs within the province, across six 

municipalities. Furthermore, the reasons and effects of superstition amongst the townspeople were also studied. 

The majority of respondent were a female implying that there is an association between the high level of belief 

towards superstition in females. Males constitute only of the small fraction in the population that could mean less 

superstition among them. In short, gender affects the belief in superstition. As far as age is concerned in the 

parameters of the study, those aged 25 or above have no difference in their belief towards superstition. 

However, if observed in the present time, modernity had played it role in lessening the belief in superstitions. 

(Alcera et al., “Superstitions Believed By The Townspeople Of The Selected Municipalities In Northern Samar” 

(2016-2017). 

 

Scope of the Research  

The research was conducted in the Municipality of Kabayan, Benguet a municipality near Kayapa, 

Nueva Vizcaya. Cross cultural contact among Vizcayanos occurs due to inter – marriage among its ethnic groups. 

Such as the Bugkalot, Kalanguyas, and Isinai. Most of them are located on the frontline municipalities of Nueva 

Vizcaya to the Cordilleras such as Bambang and Kayapa. Thus, the contact among the municipalities was 

strengthened through the establishment of the Nueva Vizcaya Agricultural Terminal (NVAT) as the leading 

agricultural whole sale market of the province. The said establishment served as a beacon that attracted the 

Cordillerans to enter Nueva Vizcaya as an avenue to market their vegetable produce. In the process the said 

cordillerans decided to establish their residency in the town, now creating a broader cross c- cultural encounter 

among various ethnic groups of Vizcaya and Cordillera particularly Benguet as the nearest province of Cordillera 

to the town of Bambang. 

The research dwelled on the accounts of the Ibaloi’s of Kabayan, Benguet who migrated to Bambang, 

Nueva Vizcaya. The migration of the ethnic group was a result of the establishment of the Nueva Vizcaya 

Agricultural Terminal. The said group established a community in the said locale and named it Sitio Alindayo. The 

data that are reflected on the study are purely based on the accounts of the key informants that were 

interviewed . Thus, relying solely on the narratives and records coming from the interview conducted. 
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Research Framework  

          Input     Process        Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The research is based on the input – process – output (IPO) paradigm.  The input of the study was on 

the accounts that were gathered during the interview. Its process is the recording and interpretation of data 

based on the transcription that were conducted by the researchers and their translator. While the output of the 

study is the development of a manuscript that contains the data regarding the symbolisms and meanings of 

Ibaloi omens. 

 

Methodology 

  In terms of the research methodology, the researchers identified the individuals who credible toserve as 

key informant of the study. After identifying the potential informants. An individual who is knowledgeabe in 

speaking their dialect was hired in order to translate during the interview process and to help in translating the 

narratives that are drawn from the accounts of the informants. After the aquisition, the data are consolidated into 

a verbatim and interpreted based on the symbolisms that manifested during the interpretation of the found data.  

 

Conclusion  

The Ibaloi’s of Kabayan, Benguet who migrated to the municipality of Bambang, Nueva Vizcaya are 

hardworking people who spent most of their lives in their heritage areas wherein they prioritize their 

development in gardening as their primary source of livelihood.  In the course of their lives the Ibaloi considered 

their customs and traditions as an integral part of their daily routine. Before conducting tasks and activities the 

people consult their elders in order for them to interpret omens that are manifested by the environment in order 

to ascertain good fortune. Animal symbols and even natural phenomenon such as weather conditions and 

calamities also serve as supernatural basis of events that might occur in the future. Scientifically explained or not 

the Ibaloi’s still follow their practices since it is already subliminally embedded on their culture and daily lives in 

the community. 

 

Interview  

Recording and 

Interpretation of 

Accounts from the Key 

Informants 

Recorded 

Account/Manuscript 

on Ibaloi Omens 
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Discussion  

In choosing the respondents, key informants were chosen based on their knowledge and the subject. 

This included elders and other people who are knowledgeable about the Ibaloi culture and the whole 

community. Information were gathered, studied, comprehended, and analysed. The interview was audio 

recorded with the permission and free prior informed consent from the elders.   

 After obtaining the data from the key informants, content analysis was used to find and organize 

theoretical and conceptual frameworks being used. After re-reading field notes, listening to recordings, 

modification on the original objectives, other part of this research were done to present this research in a way 

that it could be comprehended based on socio-cultural context of the interview. Furthermore, transcription of 

conversation were re-interpreted to become accessible and understandable to everyone with expertise or not. 

This included the delivery of the context presented in interviews and conversations done in native language.    

 All four key informants who began an interview identified atleast one “pi’jew”. Most of the answers of 

the key informants are linked on animal, there were also few from daily routines and nature based.  

One of the key informants set “bakvad” for example, it means that bad luck will be coming your way 

when you see a snake crossing the road when you’re on your way somewhere. The key informant also stated 

that a bird staring right at you when it is raining is a warning sign for misfortune, so as if your pets suddenly 

starts biting your things out of your house such as plates and broom, something terrible is about to happen. 

Hunting sacred, wild and rare birds will also cause a misfortune not just for you but even your family too. 

Another key informant stated that a sudden appearance of any wild animals on your way is another warning for 

misfortune or if this wild animal enters your home and you killed it, you will face a horrible misfortune. The key 

informant also answered that the crying of birds high up the sky near your house is the “cry of death”, which 

means the near death of a relative or family member. One of the key informants also answered that another 

example of “pi’jew” is the sudden arrival of animals that aren’t usually in your area. This animal is said to carry 

a bad luck that will cause misfortune to you. 

 Aside from the animals, key informants also identified “pi’jew” that are not related to animals. One 

example of this is when you sneeze early in the morning just before you leave the house, it means that you will 

face a day full of bad lucks. Giving money away at dusk when the sun has already set, paying debt may it be 

or paying services offered, will make fortune leave you and in contrast you will receive the bad lucks of the 

receiver. The key informants also said that, before or after your birthday, you should not get out of your house 

because preferably something bad awaits you. Using a tree that has been strucked by lightning will only give 

you bad luck, it is a taboo that is respected by almost all Igorot tribes. Another deathly “pi’jew” warning is 

dreaming about cutting down a red tree, if this happens, do not get out of your house because this is an omen 

and warning for your death. Dreaming about something bad however will only bring you misfortune not death. 

The last key informant of the interview answered a quite unique “pi’jew”, this is when a cup or a plate 

suddenly falls out of your table with a warning, this means that a spirit is trying to warn you about a curse of 

the “mambunong” that will be arriving soon, the elder told the researchers that to counter this misfortune and 

bad luck, the broken cup or plate should be thrown outside with a pair of the same kind, broken. 
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 The question used in the guided interview were intended to answer the research questions originally 

posed for this study. The first 3 questions; What is “pi’jew”? What are the symbolic meanings of the “pi’jew”? 

How do the Ibalois perform the “pi’jew”?. 

Most of the “pi’jew” identified was interrelated to animals and nature, this is shown in the following 

quotes: 

“Aa, hamman. Hajay, nu kasbilang waray davan mo, jet waray un-an mun uleg shi shalan ja singan 

immalad, unu ngay ket dimmavas di, kara ka untuduy shi davvan mo tep waray mapesamak ja ngaaw sun 

sikkam uno nganto man malas.” 

“‘Ahh, I see. It’s like this, if you are on your way somewhere, then you’ll suddenly see a snake out of 

nowhere, looking as if it is blocking your way or even if it just suddenly passed by, cancel your appointment 

because something bad will happen to you or badluck is coming your way.” 

This passage shows that the central idea of the qoute was centered to the snake, on which snakes 

usually is the sign for downfall and destruction. 

Another elder answered: 

“Ta amom diyay kit talaga nga “wild” jay, alam dijay, alam dijay kit nagkwa ijay dalan. Kit amom 

ngarud kit atap dijay.  Apay nga wild ngarud kit, apay nga naguray kit agurururay ijay kit amom ngarud nga 

wild ta agbuting kit atap, huta buw’t ngay, diyay mutit, diyay ngay kasla nga dug,wild nga kasla nga dug. Ket 

nu maalam dijay,amom ngarud nga wild. Ada ngay ti, ada ti nangyari kinyam. Ulaw kaspangarigan. Tat mangun 

ja kamansisked shiman ket wild garod ngem ada ti kayat na nga sawen didjay.” 

‘You know its wild, right? If it walks in your way. It’s a wild animal. Knowing that it is a rare animal, 

why is it waiting there? For example a b’wit and mutit, and that little animal that looks like a dog. When you get 

(harm/touch) or see one something bad will happen to you. You’ll get sick. How come that there is a rare animal 

waiting for you right? There is something it wants to say. 

What the elder was trying to say is that, the wild animal was sent there to warn you. They weren’t 

there without a reason because they are rare, the fact that you saw one on your way is a form of warning. And 

when you see one in your house would mean what you will face is a big misfortune, killing them would double 

this as you have disrespected the nature and the gods, this animals are sent to warn you, and this must not be 

taken for granted as stated in the following: 

“Nu kaspangarigan imuneg ijay balay ket kwa,ket ammom nga wild ngarod ket inan-anom, pinatay 

mo, ada manen mangyare kinyam.” 

For example if a wild animal entered your house and you harm it or kill it, something negative will 

happen to you. 

 “Nu man puwek et waray umbingin titit, betik ka tep waray mapasemak.” 

When it is raining but you see a bird staring straight at you and making some load noises, you should 

run because it means something will happen. 

“Shi ili, wara kunoy titit ja inmali tu sinid an, inshel to et sinid an sha, ebelleg emu nakol ni abintang 

anak ton marikit, hatan e eshum ja malas.”  
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In our town a foreign bird came once, a man hunted it down for food because it was quite a size. In 

consequence his child got badly sick in place of him. Hurting wild large bird will give you misfortune. 

 “Nu ada ti sumangpet nga pato wenno wild animals han mo nga pabayagen dita. Ta dayta, inbaon ti 

karurwa ti masama nga karurwa dagijay isunga, ngem nu ada ti simangpet nga pato ijay balay mo, alaem, 

tiliwem, partiem, laokam ti jay manok nga kwa bagim tapno ibagam nga “sika nga pato, sika nga manok, sidaen 

ka!” tapno haan ka nga maapektaran ti malas nga sumangpet.” 

When a wild animal suddenly appears on your backyard, don’t let them stay for too long. Those are 

sent by bad spirits, in any case that a duck for example suddenly appears out of nowhere, take it and cook it 

together with a meat from your poultry, chicken for example, then say “you duck/chicken, I will eat you!” in 

order to make yourself safe from the misfortune it brings. 

 “Nu waray kaman tuwikwik ja titit nu ma’shem shi dangit, waray metey ja saken kaaki akim.” 

When a bird sings a song of grief out in the sky, a relative of yours is going to die. 

Animals are significant parts of this study, the Ibaloi tribe shows that animals are usually used as an 

instrument or medium to warn humans from bad lucks and misfortune. There are also “pi’jew” that are not 

related to animals but was also answered by the respondent: 

“Nu way ason man sinjas, mangitangal ni eman, iawas to, waray ngaaw ja mapasemak ali ja badingew nu apin 

shuwa batik kama. Nu in awas tuy kompormin iawas to, si’si uno pingkan uno ngenton itangal to, awas kayo tep 

waray ngenton mapasemak.”  

When you’re dog starts biting your things out of your house like plates, broom and others there is 

something really bad that would happen, better get out of your house to avoid this misfortune. 

 “Kara ka mangi aka akan ni pilak nu mashem, nu enshilay sekit, angkena bayad ni pulja wenno utang mu tep 

un alis ali swertem et undaw sun sikam e malas sha.” 

Don’t give any money away at dusk when the sun has already set, paying debt may it be or paying 

services offered. Fortune will leave you and transfer to the receiver and in contrast all their bad lucks will 

transfer to you. 

“Nu binma’kis ka ni ustun un awas ka shi balay ju, uli ka et tutungaw ka pay ni san ka’tikan et ikwan mon “a 

ah, naakew ma, undawak ma” say agmo li aspulen e malas.”  

When you sneeze early in the morning just before you leave the house, go back inside and seat for a 

while then say “ah, it’s already late, I have to go” so that you won’t encounter any misfortune on your way. 

 “Nu birtdeym, sakbay ken nu kinabigatan na, hanka nga rumrumuar, han ka nga agkalkalab ken 

mandangdangoy ta ada mangyari kanyam nga madi.” 

When it is your birthday, don’t get out, don’t go out climbing trees or out for swimming for preferably 

something bad awaits you. 

 “Karam usa usalen e kiyew ni kinan ni kirol tep un malas ali.” 

Do not use a tree that has been strucked by lightning because it will only give you badluck. 

 “Nu ngaaw e tagtaginep mo, icancel moy lakad mo tep waray ngaaw ja mapasemak sun sikam shi shalan.” 
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If you had a bad dream, don’t continue your supposed plan (travel) because you will meet misfortune 

on your way. 

 “Kara ka un awa-awas nu tinatag’nep mon amukan kan kiyewn ambelanga e bulong tu.” 

Do not step out of your house when you dreamed about cutting down a red-leaved tree. 

“Sakey pay, nu kakaman dutto tapos e na’kas ali baso uno ngay ket pingkan et inabtak sh’met mo et parisim ali 

nu iibung mo ni sakey ja buon kaing inges to. B’tak mo met lang say agmantuduy huta malas uno ngay ket 

nganto man ja ngaaw ja unmutok.” 

Translation  

When you are doing something, cooking for example, then a cup or a plate suddenly falls and breaks, 

throw it away together with another one of the same kind and break it, this is to stop another misfortune to 

come. 

 “E engkwan da nunta lulang ko, nukunu Kaman taguub e aso nu adabi, wara kunoy tu ka un-in bisita ja agtayo 

engkatayo maun-an. Nu waray hatan, pagpag mo kunu ima asum et, paskep mo ira, ibagam nga “ umay kayo 

ladta mangan ken agkapi, basta haan kayo dumali” kasjay ya.” Say ag ali ira mangimutok ni malas.  

My grandma told me before that, if a dog howls at night, it means that the dog sees someone that we 

cannot see and is planning to visit our home. If this happens, pat the dog’s head and utter “Please come in, 

have a coffee and eat or do whatever you want, just please don’t do anything bad to us”. This is to please 

them and prevent them from giving you bad luck and misfortune. 

 After the interview, the researcher were able to gather the desired data for the research study. The 

objective of this study which is the preservation of this Ibaloi cultural belief will now be executed. The data 

above shows the collection of the general “pi’jews” of the Ibaloi tribe. Most of the data are interrelated to 

animals as animals was usually the medium and instrument the ancient gods used to communicate with human 

basing on the ancient history, dreams are also relevant on this study. There were also few that are connected in 

our everyday routine and simple acts that was rediscovered in fact a form of “pi’jew”.  

 

Suggestion  

Learning institutions as a partner of the community should help in preserving the traditional knowledge 

systems of the community in order to produce viable literature as reference for the future. Immersion with the 

approval of the NCIP in native communities is recommended by the researches in order to have first- hand 

information on the daily life and practices of ethnic groups in the province. Further studies conducted by various 

agencies such as the CHED, DepEd, DSWD and NGO’s may be conducted in order to acquire data on ethnic 

groups whose culture is already diminishing. This study may be used a springboard in Social Science courses  

such Humanities, Athropology , Understanding the Self, Understanding Culture  and most specially in the course 

Philippine Indeginous Communities as to motivate learners from various ethnic affiliation that they are integral in 

the social and cultural development of the community. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCES: ITS INFLUENCE ON THE DECISION 

MAKING PRACTICES AND CHANGE MANAGEMENT APPROACHES 

AMONG GRADUATE SCHOOL STUDENTS OF A STATE UNIVERSITY 
 

Imelda S. Ocampo1*, Jenilyn Tominez, and Edgar V. Dela Rosa JR. 

 

ABSTRACT 

Emotional intelligences is believed to be the backbone of effective decision – making and in coping up 

with change. Thus, supporting the claim of the sociologist Emil Durkheim (n.d.), “change is inevitable”. The study 

focused on the graduate school students of Nueva Vizcaya State University – Bambang Campus as research 

respondents. The descriptive method of research was used as an approach while the weighted mean and 

pearson – r were utilized in acquiring the statistical data needed in the study conducted. The findings of   the 

study that the respondents emotional intelligences were high with a mean score of 3.5 (q.d. “often”), while 

decision – making practices and change management approaches of the respondents’ were also assessed as 

high with a overall mean score of 3.50 (very often) and 3.48 (often). The findings of the study that all 

component of decision making were significant except for routine decision – making which was assessed with a 

coefficient value of 0.2255 and p – value of 0.8901. in terms of the respondents’ change management 

approaches that the findings of the study, only the component on people was deemed significant with a 

correlation value of 0.0413 and a p – value of 0.0414. 

 

Keywords: Change management approaches / Decision – making practices / Emotional intelligences 

  

Objectives  

1. To determine the respondents’ assessed level of emotional intelligence 

2. To determine the respondents’ level of decision making skills when along routine, adaptation, 

innovation, and participation 

3. To the respondents’ level of change management approaches along people, structure, strategy, 

technology, and products and services. 

4. To determine the significant relationship between the respondents level of emotional intelligence 

when group according to level of decision making practices. 

5.To determine the significant relationship between the respondents level of emotional intelligence when 

group according their level of change management approaches. 

 

 
1 Department of Graduate School, Faculty of College of Arts &amp; Sciences, Nueva Vizcaya State University 

*Corresponding author, E-mail: isocampo68@gmail.com 
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Literature Review  

 Emotions can drive employee’s behavior from the top management to the frontliners that can greatly 

affect the organization either positive or negative. It affects their way of thinking, the way they respond to 

challenges and how to function under pressure and how to handle situations and make difficult decisions. 

Emotional intelligence as defined by Salovey and Meyer, (1990) is the ability to be aware of one’s own feelings, 

to be aware of other’s feeling, to differentiate among them and to use the information to guide one’s own 

thinking and behavior. Emotional intelligence helps an individual to encourage self-feelings, to remain positive as 

well as nurture relationships. 

 Applewhite, (2017) revealed that it is important to understand the correlation between emotions and 

intelligence and how both variables are applied to work and life. Emotional intelligence which initially popularized 

by Goleman (1995) is defined to manage and apply emotions properly or in a balanced manner. Emotional 

intelligence has been cited as a way to understand people’s behaviors, the way they manage others, their 

interpersonal skills and more. A more formal definition of emotional intelligence was provided by Brown, (2003) 

which was cited by Applewhite, (2017) as a sound basis for emotional skills building: learning to listen and 

hartness emotions, being able to make emotionally and appropriately using emotion to make intelligent 

behavioral choices. Additionally, Applewhite, (2017) cited the study of Kirk, Schutte and Hine, (2008) which 

described emotional intelligence as adaptive interpersonal and intrapersonal functioning. 

The study of Brackett, Rivers and Salovey, (2011) suggested that emotional intelligence can be 

measured objectively, it predicts important life outcomes, and it appears that the skills comprise the construct 

can be learned. The above study is in consonant with the study of Kannaiah and shanti, (2015) and Nelis, 

Quioidbach, Mikolajczak and Hansenne, (2009) that focused on the construct of emotional intelligence that has 

shown a significant impact on important life outcomes. The study investigated, using controlled experimental 

design whether it is impossible to increase emotional intelligence. The experimental group received a brief 

empirically normally. The result of the study found a significant increase in emotional identification and 

management abilities in the training group. Follow up measures after six months revealed that the changes 

were persistent while there is no significant change was observed in the control group. The findings suggest that 

the emotional intelligence can be improved and open new treatment avenue.  

 

Research Hypothesis  

1. What is the respondents’ assessed level of emotional intelligence? 

2. What is the respondents’ level of decision making skills when along routine, adaptation, innovation, 

and participation? 

3. Is there a respondents’ level of change management approaches along people, structure, strategy, 

technology, and products and service?. 

4.Is there a significant relationship between the respondents level of emotional intelligence when group 

according to level of decision making practices? 
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5. Is there a significant relationship between the respondents level of emotional intelligence when group 

according their level of change management approaches? 

 

Scope of the Research  

This research study enables the researcher to determine the levels of emotional intelligences, decision – 

making practices and change management approaches of the respondents of the Nueva Vizcaya State 

University – Bambang Graduate school. 

 

Research Framework  

 

 
Methodology  

This research study was conducted using the descriptive correlation research design, utilizing empirical 

data gathered through the research instruments of the study.  This research design enabled the researcher to 

determine the levels of emotional intelligences, decision – making practices and change management 

approaches of the respondents of the NVSU – Bambang Graduate school. The researcher made used of mean 

scores and descriptive and inferential tools in statistics.  In describing the data, mean were used and the Pearson 

r, the Coefficient of Determination, were utilized for the inferential treatment.  

 

Conclusion  

 Based on the findings of the study the following conclusions are drawn. 

1. The respondents assessed level of emotional intelligences are high which is reflected by an overall 

mean of 3.5 or fairly often. 

2. The decision – making practices of the respondents were assessed as high with routine decision – 

making practices as the highest with a mean score of 3.52 and the lowest is participative decision – making 

practices with a mean score of 3.48 which are all qualitatively described as “ very often” practice with an 

overall mean score of 3.50 or “very often”. 
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3. The respondents assessed level of change management approaches were assessed as high with 

products and services as the highest with a mean score of 3.54 and structure as the lowest with a mean score 

of 3.43 which are all assessed qualitatively as “often” all components of the variable were assessed with an 

overall mean score of 3.48 which is qualitatively described as “often”.  

4. It was found out that there is a significant relationship between the respondents assessed level of 

adaptive decision – making (coefficient value -0.0738, p – value 0.8004), innovative decision – making 

practices (coefficient value  -0.6182, p – value 0.7188) and participative decision – making practices (coefficient 

value -0.1679, p – value 0.1505) while routine decision – making practices was assessed as not significant with 

a coefficient value of 0.2255 and a p – value of 0.8901. 

5. The component along people were assessed as significant which was assessed with a coefficient 

value of 0.0413 and a p – value of 0.0414 while the following components were assessed as not significant 

structure (coefficient value 0.5283, p – value 0.5284), strategy (coefficient value 0.6037, p – value 0.6038), 

technology (coefficient value 0.5366, p – value 0.5367) and products and services (coefficient value 0.6315, p 

– value 0.6316). 

 

Discussion  

Table 1. Respondents assessed level of emotional intelligences (N =50) 

The table shows the respondents assessed level of emotional intelligence wherein it is reflected by an 

overall mean score of 3.5 which was qualitatively described as “Fairly Often” which indicates that the 

respondents emotional intelligence is high.  

Young (1943) defined emotions as “acute disturbances of the individual …” and believed that emotions 

made people “lose control”. But, not all felt or accepted emotions as “disorganized interruptions” (Salovey and 

Mayer, 1990). Mowrer (1960) opined that “emotions are of quite extraordinary importance in the total economy 

of living organisms and do not deserve being put into opposition with “intelligence”. The emotions are, it seems, 

themselves a higher order of intelligence.”  

 

Table 2 Respondents’ assessed level of decision making practices. (N = 50) 

Decision - Making Practices  Mean  Qualitative Description  

Routine Decision – Making 3.52 Very Often  

Adaptive Decision – Making 3.49 Very Often  

Innovative Decision – Making 3.50 Very Often  

Participative Decision - Making  3.48 Very Often  

Overall Mean  3.50 Very Often  

As presented on table 2 along the respondents level on decision making practices it is shown that 

“routine decision making” was the highest with a mean score of 3.52, which was followed respectively by 

“adaptive decision” (3.49), “innovative decision” (3.5) and “participative decision’ (3.48) all components were 
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assessed with a qualitative description of “very often”. The components decision making practices was assessed 

with an overall mean of 3.50 which was qualitatively described as “very often” 

The findings of the study compliments the findings of Mendoza (2007) when she cited Hart and 

Bredeson (1982) that decision – making is a continuous process of learning and application, questioning and 

development in part because the knowledge bases of decision making grows continuously in the settings in 

which knowledge and skills is applied in acquiring changes. 

 

Table 3 Respondents assessed level of change management approaches. (N = 50) 

Change Management Approaches  Mean  Qualitative Description  

People  3.45 Often 

Structure 3.43 Often 

Strategy 3.52 Often 

Technology 3.46 Often 

Products and Services  3.54 Often 

Overall Mean  3.48 Often 

  As gleaned on table 3 along the respondents assessed level of change management approaches in its 

different components. It was shown that “products and services” was assessed to have the highest rating with a 

mean score of (3.54), which is followed respectively by “strategy” (3.52), “technology” (3.46), :people” (3.45) 

and “structure” (3.43) which were all assessed with a qualitative description of “often”. 

The findings indicate that change requires concentration on professional effort on a complex combination 

of personal, social, organizational and process factors that affect learning outcomes as change agent while 

working to create and preserve work environments that are accepted in organizations and communities.  (De 

Vera, 2003) 

 

Table 4 Relationship between the respondents emotional intelligences when grouped with the components of   

their decision – making practices. (N = 50) 

Emotional Intelligences VS Decision 

- Making Practices 
Correlation Coefficient p-value Remarks 

Routine Decision – Making 0.2255 0.8901 NS 

Adaptive Decision – Making -0.0738 0.8004  Sig  

Innovative Decision – Making -0.6182 0.7188  Sig  

Participative Decision - Making  -0.1679 0.1505  Sig  

It can be gleaned on the table that there is a high positive correlation between the respondents level of 

emotional intelligences and decision – making practices of the respondents as shown on the data presented. 

“Adaptive decision – making” as shown on the table was assessed with a correlation coefficient of (-0.0738), 

while “participative decision – making” was assessed with a coefficient value of (-0.1679) and “innovative 
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decision – making” with (-0.6182) which is respectively followed by a p – value of 0.8004, 0.1505, and 0.7188 

the findings based on their correlation coefficient and p – value were deemed as “significant”. While the 

component on “routine decision – making” was assessed with a coefficient value of 0.2255 with a p – value of 

0.8901 which was assessed as “not significant”. Thus, the findings lead to the rejection of the hypothesis. 

 

Table 5 Relationship between the respondents level of emotional intelligences and change management  

practices (N = 50) 

Emotional Intelligences 

VS 

Change Management Practices 

Correlation Coefficient p-value Remarks 

People  0.0413 0.0414 Sig 

Structure 0.5283 0.5284 NS 

Strategy 0.6037 0.6038 NS 

Technology 0.5366 0.5367 NS 

Products and Services  0.6315 0.6316 NS 

It can be inferred on the table that the emotional intelligences of the respondents has significant 

relationship on the component of “people” with a coefficient of 0.0413 and a p – value of 0.0414 in their change 

management practices. While on the other components were reflected with the following coefficient value 

“structure” 0.5283, “strategy” 0.6037, “technology” 0.5366, and “products and services” 0.6315 the said 

coefficient values are followed by their respective p – values , 0.5284, 0.6038, 0.5367 and 0.6316 which 

were all assessed as “ not significant” which leads to the acceptance of the hypothesis of the study.   

Thus, the emotional intelligences of the respondents does not significantly relate with the respondents 

change management approaches on the are of structure, strategy, technology and products and services. This is 

supported by Martinez (2000), when she opined that in order to make an organization to work, one must 

embrace decisions and people and other resources in order to attain common purposes. 

 

Suggestion 

1. The graduate school may conduct activities like seminars and workshops which are grounded in 

developing the emotional intelligences of the graduate school students. 

2. The practice of including case studies and case analysis may be included in the syllabus in order to 

expose graduate students on approaches and strategies which may develop their decision – making skills and 

practices. 

3. Further studies on change management approaches may be conducted in order to acquire data 

which may serve as reference on other studies using different research environments.  
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CONDUCT, DUTIES, ACTS AND TRANSACTIONS OF PUBLIC OFFICIALS AND EMPLOYEES 

AND THEIR INFLUENCE ON ORGANIZATIONAL CULTURE: THE CASE OF THE DEPARTMENT 

OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS IN NUEVA VIZCAYA PHILIPPINES 
 

Oscar Gumiran1,  Jenilyn Tominez,  Jayson P. Pimentel, Merlina V. Lopez,  

Federico Basco, and Mary Gay T. Aguila 

 

ABSTRACT 

Culture gives organization’s identity to determine their organizations beliefs, values, behavior, attitudes 

and norms that they share within the organization. The key component on the development of organizational 

culture is the awareness and adherence of employees on ethical standards. Hence, this study determined the 

norms of conduct, duties, acts and transactions of public officials and employees as stipulated in R.A. 6713 and 

their influence on organizational culture in the Department of Public Works and Highways of Nueva Vizcaya, 

Philippines. Findings unveil that the respondents’ code of conduct, duties and acts and transactions are assessed 

as very high while their organizational culture along managing change, achieving goals, coordinating teamwork, 

client orientation and cultural strength is assessed as high. Further, results of the study revealed significant 

relationship between norms of conduct, duties and acts with organizational culture. The findings lead to insights 

and implications for good governance geared towards the development of an effective organization. 

 

Keywords: Organizational culture / Norms of conduct / Duties / Acts and transactions 

 

Statement of the Problem 

 This study investigated the conduct, duties, acts and transactions of public officials and employees and 

their influence on organizational culture in the Department of Public Works and Highways (DPWH) of Nueva 

Vizcaya, Philippines.   

 Specifically, it sought answers to the following questions: 

 1. What is the respondents’ assessed norms of conduct, duties, acts and transactions as public officials 

and employee as stipulated in Republic Act (RA 6713)? 

 2. What is the respondents’ assessed organizational culture along managing change, achieving goals, 

coordinating teamwork, client orientation and cultural strength? 

 3. Is there a significant correlation between the respondents’ norms of conduct, duties, acts and 

transactions with organizational culture? 

 

 

 
1 Nueva Vizcaya State University- Bambang Campus, Bambang, Nueva Vizcaya, Philippines 
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Objectives 

 This study investigated the conduct, duties, acts and transactions of public officials and employees and 

their influence on organizational culture in the Department of Public Works and Highways of Nueva Vizcaya, 

Philippines. Specifically, it determined their norms of conduct, duties, acts and transactions and their 

organizational culture along managing change, achieving goals, coordinating teamwork, client orientation and 

cultural strength.  

 The study further determined the significant correlation between their norms of conduct, duties, acts 

and transactions with their organizational culture. 

 

Literature Review 

Integrity in the public administration is an important condition for the effective functioning of the state, 

for ensuring public trust in the government, and for creating conditions for sustainable social and economic 

development. (OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) and SIGMA, 2013) 

Section I of Article XI of the Philippine Constitution states that public office is a public trust. Public 

officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, 

integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. This provision requires 

every public official and employee to exhibit and live certain values while in government service. In addition, the 

state has been mandated by the constitution to maintain honesty and integrity in public service and take positive 

and effective measures against graft and corruption. 

Public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge 

their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead 

modest lives, and uphold public interest over personal interest.(RA 6713) 

 Although the law allow certain pecuniary interests, a government official, whether elected or appointed, 

must nonetheless conduct themselves within the broad framework of good governance in conflict of interests 

situations and ensure that they choose the public’s interest over theirs. Conflict of interest relates to good 

governance. It may be reigned in, to a limited extent by a person’s moral compass, or to an institutional scale, 

by specific anti-corruption laws criminalising “acts” manifesting conflict of interests. (Marvel, 2015) 

 As cited by Civil Service Commission Chairman Francisco T. Duque III during the 2nd Corporate 

Governance Month, Good Governance Forum (2014), good governance is almost always a contentious topic. The 

way public institutions manage public affairs and public resources is something that draws controversy and 

criticism. With this, the Civil Service Commission, as the premiere human resource institution of the Philippine 

bureaucracy, works to cut across human resource management, organization development, national 

development, and anti-corruption.  

 Miralles, et at. (2017) cited that most of the most important building blocks for a highly successful 

organization and an extraordinary workplace is organizational culture. People who work in an organization 

experience change faster as time passes by as an effect of the diverse organizational culture of its members.  
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 Culture therefore gives organization’s identity to determine organizational beliefs, values, behavior, 

attitudes and norms that are shared within the organization. (Watson,2006). As claimed by the SHRM (2018), 

the key to a successful organization is to have a culture based on a strongly held and widely shared set of 

beliefs that are supported by strategy and structure. When an organization has a strong culture, three things 

happen: Employees know how top management wants them to respond to any situation, employees believe that 

the expected response is the proper one, and employees know that they will be rewarded for demonstrating the 

organization's values. 

According to Norman  (2006), the process of enhancing organizational culture starts with the need for 

change and moves through a transition period in which efforts are made to adopt new values and beliefs in the 

long run, and organization that successfully changes will find that the new values and beliefs are just as stable 

and influential as the old ones. Values system tends to be self-reinforcing, once they are in place, changing 

them requires an enormous effort. Thus, if an organization can enhance or change its culture from performance-

enhancing, the new values are likely to remain in place for a long time. Katanga (2013) further cites that culture 

focuses attention on forces that shape behaviour in organizations. These forces include structure, processes, and 

incentives, or it is a behavioural output. 

Another essential component that would describe organizational culture is its ability to provide efficient 

service to its customers. Customer focus is the extent to which an organization continuously satisfies customer 

needs and expectations (Zhang, 2001).  Firms with strong practice on customer focus move beyond the 

objective of delivering products and services that meet customer expectation and demand. (Verhoef and Lemon, 

2013) 

Adair (2006), as cited by Piso (2014) claims that work in an organization is a form of service which 

requires skill. Work that calls for creativity in all its rich variety fosters a deep comradeship with co-workers, and 

it motivates people to give their best. Or, putting it differently, Kahlil Gibran says, ‘when work is the expression 

of love,’ then motivation will never be a problem.  

 The study of (Tsai, Y) reveals that organizational cultures are found significantly (positively) correlated 

with behavior and job satisfaction, and behavior was significantly (positively) correlated with job satisfaction. 

  

Research Hypothesis 

 There is no significant relationship between norms of conduct, duties, acts and transactions with 

organizational culture.  

 

Scope of the Research  

 The study focused on the conduct, duties, acts and transactions of public officials and employees as 

stipulated in Republic Act 6713 and their influence on organizational culture in the Department of Public Works 

and Highways (DPWH) of Nueva Vizcaya, Philippines. Organizational components comprised of managing 
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change, achieving goals, coordinating teamwork, client orientation and cultural strength. The study is confined 

with the 124 government officials and employees of the said agency.  

 

Research Framework 

The key component which influences organizational culture is adherence of government officials and 

employees on ethical standards prescribed by the law. Under a democracy such as in the Philippines, the 

people’s fundamental faith in the integrity of political institutions is what holds the system together.  

 The 1987 constitution of the Philippines provides the basis of ethical and accountable behavior in public 

sector and as stipulated by Section 1 of Article XI.  This provision requires every public official and employee to 

exhibit and live certain values while in government service along norms of conduct, duties, acts and transactions. 

Culture gives organization’s identity to determine organizational beliefs, values, behavior, attitudes and norms 

that are shared within the organization. (Watson, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology 

 This study utilized the descriptive method using survey questionnaires to collect data. Specifically, a 

questionnaire was designed based on the provisions of RA 6713 on the norms of conduct, duties, acts and 

transactions as public officials and employees and to determine their adherence to the said law whereas an 

adapted questionnaire from Sashkin (2013) was used to determine respondents’ organizational culture. There 

were 124 respondents from the 1st and 2nd Engineering Districts of Nueva Vizcaya considered in the study. This 

comprised the whole population of the said department in the province. Mean and correlation procedures were 

further employed to interpret and analyze data gathered 

 

Conclusions 

1. Very high adherence to the law along their conduct, duties and acts is manifested among 

government officials and employees in the Department of Public Works and Highways, hence, they have to 

uphold these conduct, duties and acts to ensure good governance.   

Adherence to RA 6713 

• Norms of 

Conduct 

• Duties 

• Acts and 

Transactions 

 

Organizational Culture  

• Managing 

change 

• Achieving goals 

• Coordinating 

teamwork 

• Client orientation  

• Cultural strength 



 

                                                                

547 

 

2. Norms, values and customs and traditions, beliefs, and assumptions are all acted out in the 

workplace reflecting a high level of organizational culture along managing change, achieving goals, coordinating 

teamwork, client orientation and cultural strength.  

3. There is a significant and moderate correlation on government officials and employees’ conduct, 

duties, acts and transactions with organizational culture.  

 

Discussion 

Conduct, Duties, Acts and Transactions as Public Officials and Employees as stipulated in RA 6713 

Norms of conduct. Public officials and employees manifest a very high adherence to the law (RA 6713) with an 

area mean of 4.36. Significantly, respecting the rights of others at all times surfaced with the highest mean of 

4.63, described as almost always. Other indicators which are described as almost always are: to  act with 

justness and sincerity without and discriminating anyone performance and discharge of duties with highest 

degree of excellence, professionalism, intelligence and skills, manifest utmost devotion and dedication to duty as 

I enter public service, uphold public interest over and above personal interest; extend prompt, courteous and 

adequate service to the public; clear and understandable language; maintain the principle of public 

accountability; refrain from doing acts contrary to good morals, good customs, public policy, public order, public 

safety, public interest, avoid red tape; encourage suggestions, ensure openness of information; refrain from 

indulging in extravagant or ostentatious display of wealth in any form; use of government resources and powers 

efficiently, effectively, honestly and economically; simplify and systematized policy, rules and procedures; and 

develop an understanding and appreciation of the socio- economic conditions prevailing the country, especially in 

the rural and urban areas with means of 4.58, 4.56,4.53, 4.52, 4.48, 4.47,4.46,4.40, 4.36, 4.31, 4.29, 4.28, 

4.26, 4.22, and 4.21, respectively. 

On the other hand, those indicators that are described as very frequently adhered are: must not extend 

undue favors on account of office to relatives, by consanguinity or affinity, except with respect to appointments 

of such relatives to position considered strictly confidential or members of their personal staff whose terms are 

coterminous with theirs; endeavor to discourage wrong perceptions of  roles as dispensers/peddlers of undue 

patronage as well as promote the use of locally produced goods. resources and technology; ensure public 

consultation; and ensure hearings with means of 4.19, 4.15, 4.11 and 4.07, respectively. 

Generally, the respondents assessed their norms of conduct as public officials and employees as very 

high. This denotes that the respondents highly manifest adherence to what is expected of them as mandated in 

the Philippine Constitution on RA 6713 along norms of conduct of public officials and employees.  

Section I of Article XI of the Philippine Constitution states that public office is a public trust. Public 

officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, 

integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. This provision requires 

every public official and employee to exhibit and live certain values while in government service. In addition, the 

state has been mandated by the constitution to maintain honesty and integrity in public service and take positive 

and effective measures against graft and corruption. 
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Integrity in the public administration is an important condition for the effective functioning of the state, 

for ensuring public trust in the government, and for creating conditions for sustainable social and economic 

development. (OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) and SIGMA, 2013) 

Duties. Public officials and employees manifest a very high performance of duties with an area mean 

of 4.42.  

All indicators on duties of public officials and employees are assessed as almost always adhered. These 

indicators are acting promptly on letters and requests within 15 working days upon receipt; submitting annual 

performance reports within 45 working days from the end of the year (for heads and other responsible officers) 

and submitting periodic reports as deemed essential of my functions and or as per instruction by the head of 

office (for employees) ; avoiding conflicts of interest at all times;  making documents accessible to the public and 

readily available for inspection by the public within reasonable working hours;  attending to anyone who want to 

avail himself of the services of the offices and must at all times, and  act promptly on public’s personal 

transaction with  means of 4.48, of 4.44.4.43, 4.39 and 4.35, respectively.  

The data implies that the respondents generally manifest very high performance in their duties as 

public officials and employees. The respondents’ promptness in their duties arise as significantly high among 

other indicators considering the required time needed to respond to clients’ request as prescribed by the 

Philippine law.  

Public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge 

their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead 

modest lives, and uphold public interest over personal interest.(RA 6713) 

 Acts and Transactions. The respondents’ manifest a very high performance in their acts and 

transactions as public officials and employee with an area mean of 4.23.  

 All of the indictors on acts and transactions are assessed as almost always adhered by the respondents 

except for one which is and engaging  in the private practice of the profession unless authorized by the 

Philippine Constitution or law, provided, such practice is not in conflict with my official functions with a mean of 

3.96.  

 Significantly, not owning, controlling or managing private enterprise regulated, supervise or licensed by 

the office unless expressly allowed by law surfaced with the highest mean among others which is 4.38. Other 

indicators which are very almost always adhered are: no any financial interests in any transactions requiring the 

approval of office; not using or divulging, confidential or classified information officially known to them by reason 

of their office and not available to the public as well as not accepting any gift, gratuity, favor, entertainment, 

loan or anything of monetary value in the course of official duties or in connection with any operation being 

regulated by or any function which may affect the functions of the office with means of 4.35, and 4.23, 

respectively.  

 Generally, the respondents manifest very high performance of their acts and transactions as public 

officials and employees evidenced by their almost always adherence to the law.  
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 It can be deduced that the respondents are focused on their functions as employed government 

employees exhibiting no other work or job apart from their service to the government. However, the respondents 

believe that being employed in private practice may be considered as long as it is not in conflict with their official 

functions. Further, accepting gifts or favours or anything of monetary values in connection with official duties is 

neither practiced. Serving clientele without any personal and financial gains are clear manifestations of good 

governance.  

 Although the law allow certain pecuniary interests, a government official, whether elected or appointed, 

must nonetheless conduct themselves within the broad framework of good governance in conflict of interests 

situations and ensure that they choose the public’s interest over theirs. Conflict of interest relates to good 

governance. It may be reigned in, to a limited extent by a person’s moral compass, or to an institutional scale, 

by specific anti-corruption laws criminalising “acts” manifesting conflict of interests. (Marvel, 2015) 

Table 1 Summary Mean of Respondents’ Adherence to RA 6713 

Adherence to RA6713    

Norms of conduct of public officials and employees 4.36 Very High 

Duties of public officials and employees 4.42 Very High 

Acts and Transactions of public officials and employees 4.23 Very High 

Grand mean 4.24 Very High 

 Table 1 discloses that the respondents’ adherence to RA 6713 is very high with a grand mean of 4.24.  

 Significantly, the respondents’ performance in their duties as public officials and employees arise with 

the highest mean among others which is 4.42. This is followed by adherence to their norms of conduct and acts 

and transactions with means of 4.36 and 4.23, respectively.  

 Generally, the respondents exhibit very high adherence to the law along their duties, norms of conduct 

and acts and transactions as government officials and employees.  

 The data on the table implies that the respondents obediently comply with the provisions as mandated 

by the Philippine law especially on their duties and functions and subsequently their norms of conduct. Although, 

the respondents’ acts and transactions is almost always adhered, there lies a need to further improve their acts 

and transactions as public officials and employees, since it arises to have the least mean compared with the 

other two provisions of the law on RA 6713.  

 It can be deduced that the respondents’ norms of conduct and their duties are borne out of their 

functions to their work and as expected of them as government officials and employees.   On the other hand, 

the identified acts and transactions reveal their attitude and behaviour towards concern that may benefit them 

along personal interests and personal gain. Since acts and transactions of the respondents surfaced with the 

least mean, this needs utmost concern and improvement. Acts and transactions refer to what is ideal as they 

reflect or uphold of ethics or values in managing themselves as public servants in order to ensure good 

governance. The University of Sta. Clara’s academic journal defines ethics as to well-founded standards of right 
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and wrong that prescribe what humans ought to do, usually in terms of rights, obligations, benefits to society, 

fairness, or specific virtue”. 

 As cited by CSC Chairman Francisco T. Duque III during the 2nd Corporate Governance Month Good 

Governance Forum (2014), good governance is almost always a contentious topic. The way public institutions 

manage public affairs and public resources is something that draws controversy and criticism. With this, the Civil 

Service Commission, as the premiere human resource institution of the Philippine bureaucracy, works to cut 

across human resource management, organization development, national development, and anti-corruption.  

Assessment of Organizational culture along managing change, achieving goals, coordinating 

teamwork, client orientation and cultural strength 

 Managing change. The respondents assessed their organizational culture along managing change as 

high with an area mean of 4.07. All of the indicators are assessed as often manifested except for one which is 

employees in the organization are flexible and adaptable when changes are necessary with the highest mean of 

4.36, described as always. 

 Indicators which are described as often are : employees feel that most change is the result of pressures 

imposed from higher up in the organization; employees are encouraged for innovative approaches to solving 

problems; employees have a clear idea of why and how to proceed throughout the process of change; 

employees believe that they can influence or affect their workplace through their ideas and involvement; 

employees believe that their concerns and anxieties during periods of change are heard and taken into 

considerations; most employees believe that change happens too quickly and causes too much disruption; while 

the management resents checking everything with employees (i.e. if you think, you have the right approach, 

you can go ahead) with means of 4.19, 4.16, 4.13, 4.06, 3.96, 3.89, 3.83. 

 The respondents’ organizational culture along managing change is generally high manifesting their 

readiness to respond and adjust to situational needs and changes to meet the challenges of their roles, 

paradigms and environments. This further manifests a thoughtful balance between their core beliefs and 

appropriate reaction to change reflecting their dominant virtues. It is further inferred that management provides 

opportunity to their employees to have their discretion as they value individuality among them.   

 The finding in the table has its significance in the idea of Miralles, et at. (2017) citing that most of the 

most important building blocks for a highly successful organization and an extraordinary workplace is 

organizational culture. People who work in an organization experience change faster as time passes by as an 

effect of the diverse organizational culture of its members.  

According to Norman  (2006), the process of enhancing organizational culture starts with the need for 

change and moves through a transition period in which efforts are made to adopt new values and beliefs in the 

long run, and organization that successfully changes will find that the new values and beliefs are just as stable 

and influential as the old ones. Values system tends to be self-reinforcing, once they are in place, changing 

them requires an enormous effort. Thus, if an organization can enhance or change its culture from performance-

enhancing, the new values are likely to remain in place for a long time. 
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 Achieving Goals. The respondents’ assessed organizational culture along achieving goals as high with 

an area mean of 4.13.  

 Markedly, individuals and teams have clearly defined goals that relate to the goals and mission of the 

organization as well as to often expect to reach goals which are believed to be attainable obtained the highest 

mean of 4.40, described as always.  

 Other indicators which are described as always are: leaders plan the tasks, distribute assignments and 

supervise the work in the organization and employees constantly strength their goals to continuously improve 

with means of 4.35 and 4.23 respectively.  

 On the other hand, indicators which are described as often are: individuals and teams participate in 

defining specific goals; individuals and teams are measured and rewarded according to how well goals are 

achieved and employees are given freedom to plan and act in one’s own sphere, while the individuals, teams 

and functional areas often have incompatible goals with means of 4,10, 3.94, and 3.65, respectively.  

 In general, the respondents’ organizational culture along achieving goals is high. It is then inferred that 

the organization has well- defined and clear goals and the employees’ manifest positive attitude on working on 

its attainment. Their ability to work for a common mission and goals and the expectation of attaining them is a 

driving force among the respondents. However, it is perceived that varying goals exists among individuals, 

teams and functional areas.  

 Katanga (2013) cites that culture focuses attention on forces that shape behaviour in organizations. 

These forces include structure, processes, and incentives, or it is a behavioural output. 

 Coordinated Teamwork. The respondents’ assessed organizational culture along coordinated 

teamwork is high with an area mean of 4.03.  

 Employees are always working together to solve problems with team spirit gained the highest mean of 

4.34, described as always manifested. This is followed by employees at all levels work together as a team to 

achieve results for the organization; trust and friendly relations are highly valued and employees believe in 

working together collaboratively, preferring cooperation over completion with means of 4.33, 4.31 and 4.22, 

respectively, also described as always manifested.  

 On the other hand, respondents described coordinated teamwork as often in the following: employees 

know what is expected of them and understand their impact on other people, teams and function; employees 

believe in teamwork, the “what’s in it for us” approach rather than “what’s in it for me” and teams often lack 

the authority needed to get the job effectively with means of 4.13, 4.11, 3.44, respectively.  

 Noticeably, employees lack the interpersonal and technical skills they need to work effectively in teams 

arise with the least mean which is 3.36, described as seldom manifested.  

 Although team spirit is made evident, it is implied that goals are achieved through individual technical 

skills which are contributed to the organization as a whole.  

 Adair (2006), as cited by Piso (2014) claims that work is a form of service which requires skill. Work 

that calls for creativity in all its rich variety fosters a deep comradeship with co-workers, and it motivates people 
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to give their best. Or, putting it differently, Kahlil Gibran says, ‘when work is the expression of love,’ then 

motivation will never be a problem. 

Client Orientation. The respondents assessed their organizational culture along client orientation as 

high with an area mean of 4.15.  

The highest mean which is 4.44 describes employees who give the highest priority and support in 

meeting the needs of clients and solving their problems. Subsequently, this is followed by the policies and 

procedures help employees to provide the service to clients’ wants and needs; employees manifest sincerity and 

willingness to deal with clients’ concerns or problems;  and employees always look for new ways to better serve 

clients and customer with means of 4.36, 4.30. and 4.28, respectively. These are qualitatively described as 

always.  

On the other hand, respondents describe their client orientation as often in the following: when clients 

have problems with services they receive, those problems are almost always resolved to their satisfaction; 

employees in the organization give more ideas, information, feedback on services to clients; employees who do 

the best job of serving clients are more likely than other employees to be recognized or rewarded; and 

employees often see client problem as someone else’s responsibility with means of 4.10, 4.09, 3.94, and 3.65.  

The respondents generally provide their technical assistance to their clientele as their primary concern 

which implies their being service-oriented. It is further inferred that commitment is served objectively along their 

major function as public servants.   

Customer focus is the extent to which an organization continuously satisfies customer needs and 

expectations (Zhang, 2001).  Firms with strong practice on customer focus move beyond the objective of 

delivering products and services that meet customer expectation and demand. (Verhoef and Lemon, 2013) 

Cultural Strength. The respondents’ assessed organizational culture along cultural strength as high 

with an area mean of 4.12.  

Everyone knows and understands the objectives and priorities of the organization as well as 

communication is used as an effective way of getting relevant feedback as critical information for corrective 

action gained the highest mean of 4.35, described as always.This is followed by the main concern of the people 

is to help one another to develop greater skills and thereby advance in the organization with a mean of 4.28, 

also described as always. 

Other indicators are described as often and these are: business decisions are most often made on the 

basis of facts, not just perceptions or assumptions; employees value and make use of one another’s unique 

strengths and different abilities; there is a feeling of pressure to continually improve personal and group 

performance; employees have access to timely and accurate information about what is really happening in the 

organization with means of 4.14, 4.11, 4.07, 4.05, respectively. Significantly, employees sometimes compromise 

company policy and procedures to reach operational goals gained the least mean of 3.62, described as often.  

 In general, the organization’s cultural strength is high, substantiated by the clear and well defined goals 

and priorities of the organization, their feedback mechanism, their social responsibility to their clientele and their 

commitment and accuracy in work as they perform their duties and responsibilities. In spite of this strength, the 
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respondents’ dominating virtues of flexibility and adaptability prevail conceding company policies in order to 

attain organizational goal. These virtues are corroborated by the finding on table 5 along managing change as an 

organizational culture.  

 The key to a successful organization is to have a culture based on a strongly held and widely shared 

set of beliefs that are supported by strategy and structure. When an organization has a strong culture, three 

things happen: Employees know how top management wants them to respond to any situation, employees 

believe that the expected response is the proper one, and employees know that they will be rewarded for 

demonstrating the organization's values. (SHRM, 2018) 

Table 2 Summary Table on Respondents’ Organizational Culture  

Organizational  Culture Mean Qualitative Description 

Managing Change 4.07 High 

Achieving Goals 4.13 High 

Coordinating Teamwork 4.03 High 

Client Orientation 4.15 High 

Cultural Strength  4.12 High 

GRAND  MEAN: 4.10 High 

 Table 2 discloses that the respondents’ organizational culture is high with a grand mean of 4.10.   

 Respondents’ client orientation surfaced with the highest mean among others with a mean of 4.15. 

Closely, achieving goals and cultural strength follow with corresponding means of 4.13 and 4.12. Other indicators 

such as managing change and coordinating teamwork obtained means of 4.07 and 4.03, respectively. 

 The data on the table generally depicts the respondents’ organizational culture as high. Their norms, 

values and customs and traditions, beliefs, and assumptions are all acted out in the workplace in relation with 

managing change, achieving goals, coordinating teamwork, client orientation and cultural strength.  

 As noticed, respondents prevailingly consider service to clientele to achieve goals eventually reveal the 

organization’s cultural strength. However, the manner of establishing social association among people in the 

organization by means of sharing the common grounds between and among management and employees need 

to be further improved.  

 Culture therefore gives organization’s identity to determine organizational beliefs, values, behavior, 

attitudes and norms that are shared within the organization. (Watson, 2006) 

Relationship between the Respondents’ Adherence to RA 6713 and Organizational Culture 

Table 3 Summary of Correlation Analysis Showing the Relationship between the Respondents’ Adherence to RA 

6713 and Organizational Culture 

Adherence to RA 6713 and 

Organizational Culture 

Correlation Coefficient Remarks 

A. Norms of Conduct of Public Officials 

and Employees 

0.5941 Significant; Moderately Correlated 
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Adherence to RA 6713 and 

Organizational Culture 

Correlation Coefficient Remarks 

B. Duties of Public Officials and 

Employees 

0.5710 Significant; Moderately Correlated 

C. Acts and Transactions 0.4084 Significant; Moderately Correlated 

 0.5658 Significant; Moderately Correlated 

df = 122;  two-tailed;  α = 0.05 critical r = 0.1764 

 Table 3 discloses the significant and moderate correlations of the respondents’ adherence to norms of 

conduct, duties and acts and transactions of government officials and employees as stipulated in RA 6713 and 

organizational culture. This is supported by the correlation coefficient of 0.5658. Since the correlation coefficient 

is higher that the critical r which is 0.1764, the null hypothesis is rejected.  

 The respondents’ adherence of the norms of conduct, duties and acts of public officials and employees 

has correlation coefficients of 0.5941, 0.5710 and 0.4084, respectively. The data on the table denotes that 

these components of RA 6713 are associated with the respondents’ organizational culture along managing 

change, achieving goals, coordinating teamwork, client orientation and cultural strength.  

 Since the data reflects significant and positive correlations, this implies that as respondents adhere to 

their behaviour, their functions and transactions as stipulated in RA 6713 of the Philippine constitution, they 

further manifest their ability to deal with change, their means of attaining their goals, their ability to establish 

social cohesiveness and manifest their social responsibility revealing their strength as an organization.  

 The finding in this table has its support in the study of (Tsai, Y) wherein organizational cultures are 

found significantly (positively) correlated with behavior and job satisfaction, and behavior was significantly 

(positively) correlated with job satisfaction. 

 

Suggestion 

1. The Civil Service Commission, as the premiere human resource institution of the Philippine 

bureaucracy have to sustain its programs and activities especially along human resource and organizational 

development as well as anti-corruption programs.  

2. A step towards a very high level of organizational culture is deemed essential in the Department of 

Public works and Highways (DPWH). Government officials and employees therefore need to further strengthen 

their collaborative efforts to achieve organizational goals.   

3. The Philippine government may consider initiating training programs orienting and reorienting officials 

not only of their duties and functions but also on ethical standards, values and attitude towards work.  

 

 

 

 



 

                                                                

555 

 

References 

Duque F. III (2014). Speech during the 2nd Corporate Governance Month Good Governance Forum, July 31,  

2014 at DBP Building, Makati City. 

Marvel, M. (2015). Conflict of Interest and Good Governance in the Public Sector  Looking  at the Private Interests 

 of Government Officials Within a Spectrum. Retrieved from https://arellanolaw.edu/alpr/v13n1c.pdf 

OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) and SIGMA. (2013). Ethics 

 Training for Public Officials. Retrieved from 

 https://www.oecd.org/corruption/acn/resources/EthicsTrainingforPublicOffi cialsBrochureEN.pdf 

Sashkin M. (2013). Organizational Culture Assessment Questionnaire. Retrieved  from http://

 /leadingandfollowing.com/documents/OCAQParticipantManual.pdf 

SHRM. (2018). Understanding and Developing Organizational Culture. Retrieved from https://www

 shrm.org/resourcesandtools/tools-and sampledtoolkits/pages/understandinganddeveloping

 organizationalculture.asp 

The Philippine Constitution. (1987). Tsai, Y. Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior  

and Job Satisfaction. BMC Health Serv Res 11, 98 (2011) doi:10.1186/1472-6963-11-98 

Zhang, Z. H. (2001). “Implementation of Total Quality Management: An Empirical Study of Chinese  

Manufacturing Firms”. (Unpublished Doctoral thesis). University of Groningen, Groningen, The 

Netherlands 

 

https://www.oecd.org/corruption/acn/resources/EthicsTrainingforPublicOffi%09cialsBrochureEN.pdf
http://leadingandfollowing.com/documents/OCAQParticipantManual.pdf
http://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and%20sampledtoolkits/pages/un%20%09derstandingandevelopingorganizationalculture.asp
http://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and%20sampledtoolkits/pages/un%20%09derstandingandevelopingorganizationalculture.asp


 
                                                                

556 

 

INTERCULTURAL COMMUNICATION APPREHENSION AND COMMUNICATION SKILLS  
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ABSTRACT 

The study ascertained the intercultural communication apprehension and communication skills of 

indigenous communities in a state university of southern Nueva Vizcaya. Specifically, it determined the 

respondents’ profile, their intercultural communication apprehension, their perceived factors causing this 

apprehension and their communication skills. The study further ascertained the significant relationship between 

intercultural communication apprehension and their communication skills. The study made use of descriptive 

method of research with 118 respondents who were chosen using purposive random sampling. Data were 

gathered through a questionnaire and were treated using frequency, percentage, weighted mean and 

correlation procedures. Findings unveil that Kalanguyas comprised the majority of indigenous community in the 

campus and of female dominance They have moderate intercultural communication apprehension and perceived 

that certain factors fairly often cause their apprehension while they have moderate level of communication skills. 

Findings further reveal that intercultural communication apprehension generally relates with their communication 

skills. Significant findings provide baseline reference for educational institutions to help and assist students 

overcome their apprehension and appreciate their cultural distinctiveness. This study therefore provides 

benchmarking tool for instructional interventions to harness students’ language skills.    

 

Keywords: Intercultural communication apprehension / Communication skills / Indigenous communities 

 

Statement of the Problem 

 This study ascertained the intercultural communication apprehension and communication skills of 

indigenous communities in a state university of southern Nueva Vizcaya. Specifically, it sought answers to the 

following questions:  

1. What is the respondents’ profile in terms of gender and cultural affiliation? 

2. What is the respondents’ level of intercultural apprehension? 

3. What are the perceived factors causing intercultural communication apprehension? 

4. What is the respondents’ level of communication skills?  

 
1 Nueva Vizcaya State University- Bambang Campus, Bambang, Nueva Vizcaya, Philippines 
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5. Is there a significant relationship between respondents’ intercultural apprehension with 

communication skills? 

 

Objectives 

 The study ascertained the intercultural communication apprehension and communication skills of 

indigenous communities in a state university of southern Nueva Vizcaya. Specifically, it determined the 

respondents’ profile, their intercultural communication apprehension, their perceived factors causing this 

apprehension and their communication skills. The study further ascertained the significant relationship between 

intercultural communication apprehension and their communication skills. 

 

Literature Review 

 Intercultural communication is defined as a communication process, which occurs between people or 

groups with different cultures (Neuliep, 2012 ). These people or groups are stated to be different from each 

other in terms of world perspectives, values and norms, behavior patterns (Güvenç, 2015). Güvenç (2015) as 

cited by Gudykunst (1995) cited that they may be sometimes reluctant to communicate with each other or be 

anxious during the process of communication due to cultural differences in the intercultural communication 

process. People with high anxiety feel themselves in an uncertain situation as during the intercultural 

communication process, the person or situation they encounter is new and different; thus, it causes their anxiety 

levels to increase more.  

Communication can be defined as the process of understanding and sharing meaning (Pearson, J., & 

Nelson, P. 2000). One can share meaning in what he/she says and how he/she says it, both in oral and written 

forms.  

A tendency to be anxious when communicating may be specific to only a few settings (e.g., public 

speaking) or may exist in most everyday communication situations, or may even be part of a general anxiety 

trait that arises in many facets of an individual's life”. (Friedman, 1980) 

 According to  Dodd  (1991), intercultural communication is a scientific field whose object of interest is 

the interaction between individuals and groups from different cultures, and which examines the influence of 

culture on who people are, how they act, feel, think and, evidently, speak and listen. In support to this. 

Stephan, Stephan and Gudykunst (1999), said that “when individuals who come from different groups interact, 

they experience in one way or another a certain preoccupation. This preoccupation can be due to the possibility 

of not being sufficiently able to remain detached, fear of being negatively affected by the encounter, 

apprehension about being the victim of misunderstanding, confrontation, etc. The anxiety generated by all these 

possibilities can in and of itself create difficulties for the interview and generate effects which negatively affect 

the relationship between speaker and listener.” 
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Research Hypothesis 

 There is no significant relationship between the respondents’ intercultural communication apprehension 

with their communication skills.  

 

Scope of the Research 

 This research is focused on the intercultural communication apprehension and communication skills 

among indigenous communities in a campus of a state university of southern Nueva Vizcaya. It determined the 

respondents’ profile, their intercultural communication apprehension level, their perceived factors causing this 

apprehension and their communication skills level. The study further ascertained the significant relationship 

between intercultural communication apprehension and communication skills.  

 

Research Framework 

While communication exists in all cultures and subcultures, communication norms and exceptions may 

be vastly diverse due to the differences in culture. Communication is an ongoing process that involves constant 

changes within the people involved and their environment. 

 Communication apprehension was found to be one of the best predictors of willingness to-communicate 

in both intracultural and intercultural contexts (Lin & Rancer, 2003). More apprehensive individuals were not only 

less willing to disclose in intercultural interaction, but were also less able to adjust to a new cultural environment. 

(Tominaga, Gudykunst, & Ota, 2003) 

Communication apprehension obviously affects communication skills. It is through communication and 

other symbolic activity in which cultures are developed and maintained. Like relationships, cultures are symbolic 

creations. Cultures influence the meanings that are given to words and the words that are actually used.  
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Methodology 

The descriptive type of research was used in the study. Data were gathered through a questionnaire 

on intercultural communication apprehension from the Personal Report Communication Apprehension (PRICA) 

questionnaire developed by Neuliep, J.W., &McCroskey, J.C. (1997). On the other hand, items on factors 

affecting communication apprehension were derived from the study of Tom et al (2013) while items on 

communication skills were adopted from (9) Pierrette (1999). Frequency, percentage, weighted mean and the 

correlation coefficient (Pearson r) was used to statistically treat the data gathered.   

 

Conclusion 

 Based on the significant findings of the study, the following conclusions were drawn: 

1. The Kalaguyas representing the Kalanguya Student Organization comprised the majority of 

indigenous community which is of female dominance.  

2. The respondents’ intercultural communication apprehension level is moderate.  

3. The respondents’ fairly often perceived that there are factors causing communication apprehension. 

4. The respondents have average level of communication skills.  

5. There is a significant relationship between intercultural communication apprehension and 

communication skills. 

 

Discussion 

Respondents’ profile in terms of sex and cultural affiliation 

 Respondents’ profile reveals that 76 or 64.4 percent are female while 42 or 35.6 percent are male 

indicating the dominance of female respondents. A detailed account on the respondents’ cultural affiliation as 

represented by the university’s accredited indigenous communities is shown in the table below:  

Table 1 Frequency and Percentage Distribution of the Respondents’ Profile According to Ethnic Affiliation 

Cultural Affiliation/Indigenous Communities Frequency Percent 

Ifugao Student Alliance (IFSA)  28 23.7 

 Kankana-ey/Ibaloi Student Alliance (KISA) 30 25.4 

Kalanguya Student Organization (KSO) 42 35.6 

Bugkalot Student Organization (BUGSO)  10 8.5 

Others (isinays, gaddangs) 8 6.8 

Total 118 100.0 

 The table reflects that 28 or 23.7 percent belong to IFSA, 30 or 25.4 percent belong to KISA, 42 or 

35.6 percent were KSO, 10 or 8.5 percent were BUGSO and 8 or 6.8 percent belong to other ethnic affiliations. 

It further shows that most of the respondents in this study were affiliated with the KSO cultural group. 
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 The figure indicates that the population of students belonging to the indigenous group of Nueva Vizcaya 

State University, a state university in southern Nueva Vizcaya is dominated by the KSO or the Kalanguya’s 

followed by the KISA or the Kankana-ey/Ibaloi tribe. The IFSA or Ifugao group comes third then the BUGSO or 

Bugkalot tribe and lastly the group of other tribes which consists of Isinais and the Gaddangs.  

 It is inferred that the university reflects diverse culture among students as its direct clientele.  

Intercultural communication apprehension 

 The respondents moderately agree of their intercultural communication apprehension evident by the 

area mean of 3.34, qualitatively described as a moderate level of intercultural communication apprehension.  

 The data in the table indicate that the respondents have normal level of intercultural communication 

apprehension or anxiety. Significantly, the respondents strongly agree in one of the indicators which reveal that 

they generally feel comfortable interacting with a group of people from different cultures with a mean of 4.28. 

This therefore implies that in spite of cultural differences, the respondents find ease and comfort interacting with 

others of different culture.  

Table 2 that follows describes the respondents’ intercultural communication apprehension. 

Table 2  Mean of the Respondents’ Intercultural Communication Apprehension 

 Mean     Description  

1. Generally, I am comfortable interacting with a group of people from 

different cultures. 
4.29 Strongly Agree  

2. I am tense and nervous while interacting with people from different 

cultures. 
2.93 Moderately Agree  

3. I like to get involved in group discussions with others who are from 

different cultures. 
4.04 Agree  

4. Engaging in group discussion with people from different cultures makes 

me nervous. 
2.96 Moderately Agree  

5. I am calm and relaxed with interacting with a group of people who are 

from different cultures. 
3.83  Agree 

6. While participating in a conversation with a person from a different 

culture, I get nervous. 
2.77 Moderately Agree  

7. I have no fear of speaking up in a conversation with a person from a 

different culture. 
3.66 Agree 

8. Ordinarily, I am very tense and nervous in a conversation with person 

from a different culture. 
2.83 Moderately Agree  

9. Ordinarily, I am very calm and relaxed in conversations with a person 

from a different culture. 
3.79 Agree  

10. While conversing with a person from a different culture, I feel very 

relaxed. 
3.70 Moderately Agree 

11. I am afraid to speak up in conversations with a person from a different 

culture. 
2.60 Moderately Agree   
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 Mean     Description  

12. I face the prospect of interacting with people from different cultures 

with confidence. 
3.71 Agree 

13. My thoughts become confused and jumbled when interacting with 

people from different cultures. 
3.07 Moderately Agree 

14. Communicating with people from different cultures makes me feel 

uncomfortable. 
2.61 Moderately Agree  

AREA MEAN 3.34 Moderate 

 When dealing with a person or people of different culture, the respondents agree on their intercultural 

communication apprehension along getting involved in group discussions; being calm and relaxed in interacting; 

ordinarily very calm and relaxed in conversations ; they face the prospect of interacting  with confidence; and 

having  no fear of speaking up in a conversation with means of 4.04, 3.83, 3.79, 3.71 and 3.66, respectively.  

 On the other hand, as the respondents further interact with different cultures, they moderately agree of 

their communication apprehension along conversing which make them feel very relaxed;  thoughts become 

confused and jumbled ; engaging in group discussion makes them nervous ; being tense and nervous ; ordinarily 

feeling very tense and nervous in a conversation ; participating in a conversation makes them nervous ; 

communicating with people makes them feel uncomfortable and afraid to speak up in conversations with 

corresponding means of 3.70, 3.07, 2.96,  2.93, 2.83, 2.67, 2.61 and 2.60.  

 The findings imply three significant points. First, the respondents apparently demonstrate intercultural 

communication apprehension which is found midpoint level which is considerably leading to high apprehension 

through the moderately agree to agree responses. Second, they, as members of indigenous communities 

manifest positive viewpoint and attitude towards interaction with persons and people across varying culture. And 

third, although respondents reveal positive stand point in dealing with intercultural communications, negative 

emotions also exist but are least manifested by them.  

 The concept of intercultural communication is defined as a communication process, which occurs 

between people or groups with different cultures (10) Neuliep and Ryan, 1998). These people or groups are 

stated to be different from each other in terms of world perspectives, values and norms, behavior patterns (11) 

Güvenç, (1997) They may be sometimes reluctant to communicate with each other or be anxious during the 

process of communication due to cultural differences in the intercultural communication process (12) Gudykunst 

(1995). People with high anxiety feel themselves in an uncertain situation as during the intercultural 

communication process, the person or situation they encounter is new and different; thus, it causes their anxiety 

levels to increase more (13) Buss, (1980). 

 Perceived Factors which may cause communication apprehension 

 The respondents fairly often agree on the factors that may cause their communication apprehension 

evident by the area mean of 3.20.  They often perceived that to prepare carefully before they do any English 

presentation has highest mean of 3.84 among other indicators. This is followed by rehearsal of their talk before 
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any English presentation; knowing several ways to begin the talk/presentation; and  knowing several ways to 

end the talk/presentation with the means of 3.70, 3.59, 3.54, respectively.  

 On the other hand, the respondents fairly often perceived the factors causing communication 

apprehension such as  knowing  the format /organization of an individual presentation; cannot project their voice 

clearly during a talk or presentation and cannot produce their words in English clearly ; feeling comfortable 

talking in front of their classmates of different gender and culture; feeling  nervous and tense even when they 

speak using their first language with means of  3.30, 2.94, 2.94 2.88 and 2.81, respectively.  

 It is significant to note that the lowest mean on the factors causing communication apprehension is 

evident in the indicator “Because I am laughed at whenever I speak English, I do not like to speak the 

language” with a mean of 2.49, described as seldom. This could be inferred on the respondents’ self- 

confidence and capacity to intercultural communicate.  

 It is further revealed that there are other factors which cause comprehension apprehension. 

Preparations and knowledge are perceived as greatly causing this apprehension while technical knowledge on 

format as well as voice projection, ease and comfort arise as least factors causing communication apprehension  

A tendency to be anxious when communicating may be specific to only a few settings (e.g., public 

speaking) or may exist in most everyday communication situations, or may even be part of a general anxiety 

trait that arises in many facets of an individual's life" .(Friedman, 1980) 

 Respondents’ Level of Communication Skills 

           The respondents’ communication skills level is high evident by the area mean of 3.83. Most of the 

respondents assessed their communication skills as often. 

 A detailed account of the respondents’ communication skills is shown in the table below.  

Table 3  Mean on Respondents’ in terms of Communication Skills. 

 Mean Description  

1. I pay attention to the nonverbal clues of others 3.71 Often 

2. I attempt to understand ideas that are different from mine 3.96 Often 

3. I attempt to understand the other person’s frame of reference 3.92 Often 

4. I can accurately paraphrase another’s words. 3.47 Often 

5. I am at ease in the world of emotions 3.42  Often 

6. I accept suggestions from people with whom I am working. 4.24 Very Often 

7. I asked for more details and clarifications 4.20 Very Often 

8. I make sure I distinguish between fact and opinion.  3.96 Often  

9. I encourage others to clarify their thoughts 3.86 Often 

10. I give critical feedback when necessary 3.49 Often 

11. I emphasize action or behavior that I appreciate 3.83 Often 

12. I am aware of the effects of my behavior on others 3.86 Often 

13. I accept critical feedbacks from others 4.03 Very Often 
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The table further shows that the highest evaluation of the respondents on their communication skills is 

evident on the indicators “I accept suggestions from people with whom I am working” with a mean of 4.32; “I 

asked for more details and clarification” with a mean of 4.20; “I accept critical feedback from others” with a 

mean of 4.03; and “I openly acknowledge my errors” with a mean of 4.22. This shows that the respondents 

accept suggestions, feedbacks, and they know how to acknowledge their mistakes which is important in learning 

and interacting with others. 

Meanwhile, it shows in the table that that the respondents often pay attention to the nonverbal clues of 

others (3.71); often attempt to understand ideas that are different from themselves (3.95); often attempt to 

understand the other person’s frame of reference (3.93); often accurate paraphrase another’s words (3.46); 

often be at ease in the world of emotions (3.42); often make sure to distinguish between fact and opinion 

(3.9576); often encourage others to clarify their thoughts (3.85); often give critical feedback when necessary 

(3.49); often emphasize action  or behavior that they appreciate (3.83); often aware of the effects of their 

behavior on others (3.86); often ask others for critical feedback (3.88); often adapt themselves to the individuals 

with whom they interact (3.88); often take initiative in settling misunderstandings as soon as they arise 

(3.6949); often challenged and able to discuss it calmly (3.79); often clearly express their disagreements (3.47); 

often apologize without excessive justification (3.66).  

Therefore, based on the respondents’ evaluation of their communication skills, it is clearly shown that 

they have good communication skills and they can interact with others with ease. Being able to communicate 

effectively is the most important of all life skills. The ability to communicate information accurately, clearly and as 

intended, is a vital life skill and something that should not be overlooked.  

Communication can be defined as the process of understanding and sharing meaning (14) Pearson, J., & 

Nelson, P.  (2000). One can share meaning in what he/she says and how he/she says it, both in oral and 

written forms.  

 Relationship of Intercultural communication apprehension with communication skills 

 Intercultural communication apprehension significantly correlates with communication skills. 

Table 5 Correlation Analysis between the Respondents’ Intercultural Communication Apprehension and 

Communication Skills. 

14. I openly acknowledge my errors.  4.21 Very Often 

15. I ask others for critical feedbacks. 3.89 Often 

16. I adapt myself to the individuals with whom I am interacting  3.89 Often 

17. I take the initiative in settling misunderstandings as soon as they arise 3.69 Often 

18. When I am challenged, I am able to discuss it calmly. 3.80 Often 

19. I clearly express my disagreement  3.47 Often 

20. When appropriate, I apologize without excessive justification 3.67 Often 

Area Mean 3.83 High  
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  Intercultural Communication 

Apprehension  mean 

Communication 

Skills mean 

Intercultural Communication Apprehension  Pearson Correlation 
1 .292** 

Sig. (2-tailed)  .001 

 

Communication Skills  

 

Pearson Correlation 
.292** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

 It shows from the table that there is a significant relationship between intercultural communication 

apprehension and communication skills at .01 level of significance with a Pearson correlation at .292.  

 The intercultural communication apprehension of the respondents clearly relates with their 

communication skills.  

 According to Dodd , (1991), intercultural communication is a scientific field whose object of interest is 

the interaction between individuals and groups from different cultures, and which examines the influence of 

culture on who people are, how they act, feel, think and, evidently, speak and listen. In support to this, 

Stephan, Stephan and Gudykunst (1999), said that “when individuals who come from different groups interact, 

they experience in one way or another a certain preoccupation. This preoccupation can be due to the possibility 

of not being sufficiently able to remain detached, fear of being negatively affected by the encounter, 

apprehension about being the victim of misunderstanding, confrontation, etc. The anxiety generated by all these 

possibilities can in and of itself create difficulties for the interview and generate effects which negatively affect 

the relationship between speaker and listener.”  

 

Suggestion 

 1. Intercultural communication apprehension may be addressed by recognizing and appreciating the 

culture of indigenous communities. This can be further realized by acknowledging students’ cultural differences 

and offer classroom and school- based activities that could help them overcome their anxiety in interaction 

through public exposure and engagements in various forms of oral discourse.  

 2. Students on the other hand may actively participate in any class and school activities to help 

students value themselves and others and harness their confidence level.  

3. Educational institutions may consider initiating instructional interventions in order to develop the 

language skills s among indigenous communities. 

 4. A similar study may be conducted focusing on direct testing of the level of communication 

apprehension and communication skills among indigenous communities while respondents from non- indigenous 

communities may likewise be considered.  
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DEAN’S LEADERSHIP BEHAVIOR UNDER THE VIEWPOINT OF STAFF 

AT HUE INDUSTRIAL COLLEGE, VIETNAM 
 

Trần Thị Yến1 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was fivefold: Firstly, to examine the level of dean’s Real Leadership 

Behavior (RLB) with viewpoints of staff at HUE Industrial College (HueIC), Vietnam; Secondly, to examine the 

level of dean’s Ideal Leadership Behavior (ILB) with viewpoints of staff at (HueIC); Thirdly, to compare staff’s 

viewpoints on Real and Ideal Leadership Behavior of deans at (HueIC); Fourthly, to investigate dean’s RLB styles 

with viewpoints of staff at (HueIC), [(H,H), (H,L), (L,H), and (L,L)]; and Fifthly, to analyze crucial components 

about dean’s ILB with the viewpoints of staff at (HueIC). A set of 130 Leadership Behavior Descriptive 

Questionnaires [LBDQ Form, IOC = 0.97, Alpha-reliability coefficient = 0.720 for Real, and Alpha-reliability 

coefficient = 0.785 for Ideal, Questionnaires] were collected from staff and faculty members at (HueIC) by 

simple random technique. These statistics were employed: frequency, percentage, arithmetic means, standard 

deviations, paired sample t-test, and factor analysis with varimax-orthogonal rotation. Research findings were 

as follows: I) Total Real Behaviors of both Initiating Structure and Consideration dimensions were at high level. 

Also, it revealed: (a) Real Initiating Structure - 1 of 27 items at very high behavioral level, 24 of 27 items at the 

high, and 2 out of 27 items at moderate, and; (b) Real Consideration - 18 out of 19 items at high behavioral 

level, and only one out of 19 items at moderate; 2) Total Ideal Behavior of both Initiating Structure and 

Consideration were at high. Moreover, it revealed: (a) Ideal Initiating Structure - 23 out of 27 items at high 

level, it was also found that 4 out of 27 items at moderate; and (b) Ideal Consideration - 15 out of 19 items at 

the highl, It was also found that 4 out of 19 items at moderate; 3) Comparing staff’s viewpoints on Real and 

Ideal Leadership Behavior of deans: (1) Initiating Structure - 15 out of 27 items were significantly differences at 

the .05 level. It was also found that staff viewpoints about Deans’ RLB had the means higher than the ILB at 

the .05 level. Also, 12 out of 27 items were not found significantly differences at the .05 level between Deans’ 

RLB and ILB; and (2) Consideration - 8 out of 19 items were significantly differences at the .05 level between 

Deans’RLB and ILB. Also, It was found that staff viewpoints about Deans’ RLB had the means higher than ILB at 

the .05 level. Moreover, 11 out of 27 items were not found significantly differences at the .05 level; 4) 

Investigating dean’s Real Leadership Behavior styles with viewpoints of staff at HUE Industrial College, it 

revealed that (1) 3 of 11 deans (27.27%) were at H,H style, (2) 3 of 11 deans (27.27%) were at L,H style, (3) 4 

of 11 deans (36.36%) were at L,L style, and (4) 1 of 11 deans (9.09%) was at H,L style; and 5) Analyzing 

crucial components about dean’s Ideal Leadership Behavior, it was found that 33 issues of 7 components as 

crucial variables, as follows: Component 1 consisted of 3 crucial variables in the “Freedom and Time” aspect, 

 
1 Staff of Department of Science Research and International Relation, Hue College, Vietnam 
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Component 2 consisted of 5 crucial variables in “Academic Assignment” aspect, Component 3 consisted of 5 

crucial variables in “Interpersonal Skills” aspect, Component 4 consisted of 5 crucial variables in “Decision 

Making” aspect, Component 5 consisted of 4 crucial variables in “Believe and Firm” aspect, Component 6 

consisted of 7 crucial variables in “Good Manager” aspect, and Component 7 consisted of 4 crucial variables in 

“Mine Mapping” aspect. 

 

Keywords: Dean / Leadership behavior / HUE Industrial College 

 

Statement of the Problem 

An educational system exists for people. In a democratic society, the educational institution is only one 

of the many agencies which utilize the educative process in socializing its young people. As a socializing agency, 

the school is entrusted with the transmission of the values and norms of the culture. Hopefully, the school 

transmits those norms, behaviors, attitudes, and values which promote constructive social change and growth. 

The task of providing these necessary learning experiences falls upon the shoulders of the educational 

institutions. These institutions, whether public or private, elementary, secondary, or post high school, are 

manned by people. The behavior and actions of these people directly and indirectly influence the development of 

the students entrusted to their care. 

The present study, in higher education, was concerned with the leadership behavior of the faculty’s 

dean of Hue Industrial College. The college is becoming an integral part of the wide variety of institutions which 

offer education beyond the high school.  

Administrators and teachers in any type of educational institution inevitably influence, by their attitudes, 

the nature and quality of the academic program. Thus, the administrator who assumes the position of deans in a 

college is a powerful agent in shaping the nature of the institution. Obviously, the dean is not the only person 

concerned with educational matters but also have to be a strong one taking institution to advancement in the 

world. The governing board, the president, and faculty members are equally concerned. However, the dean is 

the agent charged with major responsibility for recommending educational policies and also for seeing that these 

policies are implemented. The dean influences and is influenced by his superior and by his faculty. The extent of 

agreement among the academic dean, the president, and the faculty on basic institutional policies indicates unity 

or lack of unity that promotes or hinders institutional direction. 

In addition, a college dean can make a significant educational contribution in building a strong 

organizational structure and in helping to create an atmosphere hospitable to free inquiry and advancement of 

learning. Robb, Mobberly, and Wicke (1962) indicate that "effective participation by the dean in governing a 

college should be based upon neither authoritarianism nor the vaporous processes of group dynamics". During 

the past two decades, there has been a rapidly increasing emphasis on not only achieving the organizational 

goals of an institution but also on fulfilling the personal needs of the members of the organization. These 

purposes are not separate but mutually interacting and related. Thus, this concept of educational administration 
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emphasizes people based on area of human relations (Consideration) and administrative processes (Initiating 

Structure) rather than specialized managerial skills. 

Many empirical studies have been made of organizational and administrative behavior in public 

elementary and secondary schools. The study of McConnell and Western Interstate Commission for Higher 

Education (1963) at the University of California (Berkeley), it revealed that “So little research has been done on 

how colleges and universities are organized and administered, it is fair to say in fact, that the field has not been 

touched.”  

Corson (1962) supported this claim by pointing out that all phases of university governance need to be 

investigated. These two writers agreed that descriptive and analytical studies are needed to form a framework 

for further detailed investigations to follow. 

Support for this study was also found in an article by Doi (1965) in “Review of Educational Research”, 

indicate that: College and university administrators still remain untouchable as objects for systematic research on 

role perception and conflict, personality characteristics, value orien-tations, status seeking behavior, and 

identification. Published works about administration, of which there is no dearth, are mainly anecdotal and 

advisory. Doi (1965) further indicates the great need for other approaches to study this nature by commenting: 

The organization and administration of colleges and universities are virgin territories for research. They have 

been explored in the past by reputable scholars and practicing administrators but with different contexts from 

those now available.  It is now needed in the context of current frames of references - the theories and 

concepts were developed by the behavioral scientists and students of public and business administration. The 

major barrier to the new explorations is the sensitivity of colleges and universities to intensive scrutiny of 

organizational values, of administrative behavior, and of patterns of authority, influence, and communication.  

Gustad (1959) emphasized “the importance of basing personnel policies and practices on a real and 

basic understanding of the aspirations and value systems of college teachers.” He further noted that much 

research in education and industry has pointed to administrative behavior as the chief determinant of 

organizational morale. 

To help the academic dean himself and his institution in the coming years, Gould (1964) study entitle 

the academic deanship, makes the following two proposals: (1) It would be profitable to make a close study of 

individual academic deans for the sake of describing and analyzing the totality of their decanal behavior in the 

context of institutional tradition, organization, and interpersonal relationships. Such studies would serve to 

identify, among other things, the leadership techniques which these deans have proved most helpful; and (2) 

Parallel studies might be made of the role of the academic dean of a given college as perceived by the 

president, the dean himself, the department chairman, and members of the faculty. It is hoped that such studies 

might reveal the places where disagreement and misunderstanding are generated, with implications for remedial 

action in the colleges studied and in others as well.  

Lipham (1964) also suggested “the study of leader behavior continues to be a central focus on research 

of educational administration.” For the study of leadership and interaction of the academic dean of college, it 

was the focal point of this investigation. The study was based upon the perceptions and expectations for leader 
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behavior of the college dean as viewed by his faculty. These faculty perceptions and expectations were 

analyzed and compared with those of others, in this case, the president and the dean himself. Halpin (1956) 

developed the two dimensions of leadership will be examined: “Initiating Structure” and “Consideration.” These 

two dimensions represent two dimensions of leadership in a social system similar to the dimensions presented by 

Getzels, nomothetic and idiographic. Getzels (1958) specified the nomothetic dimension to consist of institution, 

role, and expectations while the idiographic dimension emphasized the individual, personality, and need 

dispositions. The unique task of the dean is to proportion adequately the demands of the formal institutional 

structure with the personal demands of the members of the faculty in such a way that educational objectives 

are reached and personal goals are fulfilled.   

This study attempts to shed some light on those administrative relationships which may have some 

implications for institutions preparing future college administrators. This type of inquiry seems to be needed to 

form a framework for further investigation. In time, it may be possible to judge the organizational aspects of an 

educational institution in an effort to cope with the increasingly complex problems facing higher education today 

and in the future. Thus, the dean can make a significant educational contribution in building a strong 

organizational structure and in helping to create an atmosphere hospitable to free inquiry and advancement in 

learning. 

A college dean is the “man in the middle” in the hierarchy of organizational structure. He acts as an 

advisor to the president on all academic matters, as well as being the person who is delegated the 

responsibilities and the authority to implement the policies of the institutional governing board. These, in turn, are 

passed on to him through the president. In addition, the dean must be responsive to the members of his own 

professional staff, the faculty. Both reference groups, the president and faculty, hold certain expectations for him 

in the way of leadership behavior. 

When the expectations of these reference groups are congruent to the dean's expectations, he is in the 

enviable position to orient his behavior toward both his superior and his subordinates. However, when these 

expectations are not congruent, conflict and tensions are evident, and the dean must decide how he will adapt 

his behavior to resolve these issues, if he so desires. 

This investigation was not designed to judge whether a dean's behavior is “good” or “bad,” but rather, 

it attempted to probe the interpersonal relationships between the dean and his superior, the president, as well 

as between the dean and his subordinates, the faculty. Before conflicts in interpersonal relationships can be 

resolved, they must be understood. The dean could then use these understandings more ably to plan the nature 

and extent of his own behavior in relationship to others. Evidence of the perception and expectation others may 

have of the dean as well as the deans’ perception and expectation of them-self is basic to such understandings. 

The instrument employed to measure perceptions of leader behavior in this study was the Leader 

Behavior Description Questionnaire or LBDQ devised by the Personnel Research Board at Ohio State University. 

This instrument, used in numerous investigations, measures two seemingly significant dimensions of leadership 

behavior, Initiating Structure and Consideration. The Initiating Structure dimension has been described as one 

emphasizing the institutional structure, institutional roles, patterns of communication and non-personal division of 
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labor assignments. On the other hand, the Consideration dimension points up behavior based on personal roles, 

personal needs, friendship, warmth, and mutual trusts in relationships with members within a group. 

Effective administrative leadership on the part of an academic dean appears to require the skillful 

blending of these two dimensions in the behavior of the administrator. Reactions to the dean's leadership 

behavior are dependent upon the perceptions and expectations of those people in the organizational structure 

who work with him. The dean should be aware of these perceptions and expectations so that he can more 

intelligently achieve the fulfillment of both organizational goals and personal-need dispositions of his staff 

personnel. 

The president of a college is the administrative officer responsible to the governing board of an 

institution and must implement, within a broad organizational framework, the policies of that body. Dodds (1962) 

feels that the American college presidency calls for a combination of managerial competence and a talent for 

educational leadership. Because the president is able to spend only 10 to 20 percent of his time on educational 

matters, he must delegate the educational responsibility to his academic dean. The president looks to his dean to 

direct the educational program along guide lines organizational in nature. Thus, the president perceives the 

dean's leadership in this frame of reference. On the other hand, the faculty looks toward the dean for the 

fulfillment of both professional and personal needs and desires which may or may not be compatible with the 

goals of the organization. 

 

Objectives 

1. To examine the level of dean’s Real Leadership Behavior with viewpoints of staff at HUE Industrial 

College, Vietnam. 

2. To examine the level of dean’s Ideal Leadership Behaviors with viewpoints of staff at HUE Industrial 

College, Vietnam. 

3. To compare staff’s viewpoints on Real and Ideal Leadership Behavior of deans at HUE Industrial 

College, Vietnam. 

4. To investigate dean’s Real Leadership Behavior styles with viewpoints of staff at HUE Industrial 

College, Vietnam [High Initiating Structure and High Consideration (H,H), High Initiating Structure and Low 

Consideration (H,L), Low Initiating Structure and High Consideration (L,H), and Low Initiating Structure and Low 

Consideration (L,L)]. 

5.  To analyze crucial components about dean’s Ideal Leadership Behavior with the viewpoints of staff 

at HueIC, Vietnam.       
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Limitation and Conceptual Framework 

 There were two major limitations in this study: 

1. Data collected regarding the perceptions and expectations of the leader behavior of the academic 

dean were obtained from staff and faculty members in 11 faculties at HueIC. No attempt was made to evaluate 

the administrative efficiency or effectiveness of the administrators involved. Population and sample of this study 

are limited to the staffs who are teaching at HueIC, Vietnam in academic year of 2016, 130 staff and faculty 

members (sample) from all 194 staff and faculty members (population) with Krejcie & Morgan's Table for 

Determining Sample Size from a Given Population (Krejcie & Morgan, 1970 cited in Srisai, 2008: 132-133). 

 2. All variables of the study consisted of 2 aspects of LBDQ of Ohio State University: Initiating Structure 

and Consideration aspects. This research instrument was developed by The Personnel Research Board at the 

Ohio State University: John K. Hemphill and others designed a set of questionnaire and Andrew W. Halpin and 

others (1952) classified this questionnaire into 2 dimensions (aspects), namely Initiating Structure and 

Consideration. Two aspects were identified with the Quardrant model as shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quardrant I:   High Initiating Structure and High Consideration  (H, H) 

 Quardrant II:  Low Initiating Structure and High Consideration (L, H) 

 Quardrant III: Low Initiating Structure and Low Consideration (L, L) 

 Quardrant IV: High Initiating Structure and Low Consideration (H, L) 

Figure 1 LBDQ Quardrant Model 

 

Research Hypothesis 

1. Dean’s Real Leadership Behavior with viewpoints of staff at HueIC, Vietnam was at high level, 

comparing with established criteria. 

2. Dean’s Ideal Leadership Behavior with viewpoints of staff at HueIC, Vietnam was at high level, 

comparing with established criteria. 
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3. Staff’s viewpoints on Real and Ideal Leadership Behavior of deans at HueIC, Vietnam were 

significantly difference at the .05 level. 

4.  All deans’ Real Leadership Behavior styles at HueIC, Vietnam, with viewpoints of staff, were as high 

initiating structure and high consideration (High, High). 

5. All variables of initiating structure and consideration aspects were as crucial components of dean’s 

Ideal Leadership Behavior with the viewpoints of staff at HueIC, Vietnam.       

 

Methodology 

1. Population and Sample of this study was obtained from staff and faculty members in eleven 

faculties at HueIC, Hue city. One hundred and thirty staff and faculty members were drawn from 194 members, 

by determining from Krejcie & Morgan's table for determining sample size from a given population (Krejcie & 

Morgan, 1970 cited in Srisai, 2008: 132-133), and Multi-stage random sampling technique.   

2. Research Instrument, Only one instrument selected for purpose of this study was the “Leadership 

Behavior Description Questionnaire or LBDQ, Real and Ideal Forms.” It was developed by The Personnel Research 

Board at the Ohio State University: John K. Hemphill and others designed a set of questionnaire and Andrew W. 

Halpin and others classified this questionnaire into 2 dimensions (aspects), namely Initiating Structure and Consideration 

(Halpin, 1966). In this study, a research instrument was a little bit adjusted by researcher for appropriateness 

with research design. These research works of the following names were also identified for developing the 

questionnaire: Srisai (1982); Boonvises, Watana, and Srisai (2004); and Panfax, Srisai, Boonvises, Vibhatakalasa 

(2010). The LBDQ Form were adjusted and separated into 2 parts (previous 30 items, after adjusting as 46 

items): Part I, “Initiating Structure Dimension” consisted of 27 items, and Part II, “Consideration Dimension” consisted 

of 19 items. In addition, the two dimensions of this instrument were applied for identifying with the Quardrant model 

(Halpin, 1966). Moreover, this instrument was checked the validity of instrument by 3 experts, the validity of 0.97 

was found. Also, trying out for checking the reliability with 30 sample cases, it was found that the Alpha-reliability 

coefficient of Real questionnaire at 0.720 and Ideal questionnaire at 0.785. 

3. Data Collection - 130 questionnaires were sent to staff and faculty members at 11 faculties of 

HueIC and returning 100 percent of all. 

4. Data Analysis - All completed data were analyzed with the Statistical Package for Social Science 

program by computing with statistics and separate into 6 parts as: Part I: Background of Samples data analyzing 

by frequency, and percentage. Part II: “Examining the level of dean’s RL with viewpoints of staff at HueIC, 

Vietnam,” analyzing by arithmetic means, standard deviations, and comparing means with established criteria. 

Part III: “Examining the level of dean’s ILB with viewpoints of staff at HueIC, Vietnam,” analyzing by arithmetic 

means, standard deviations, and comparing means with established criteria. Part IV: “Comparing staff’s 

viewpoints on R & I LB of deans at HueIC, Vietnam,” analyzing by paired sample t-test; Part V: “Investigating 

dean’s RLBehavior styles with viewpoints of staff at HueIC, Vietnam [High Initiating Structure and High 

Consideration (H,H), High Initiating Structure and Low Consideration (H,L), Low Initiating Structure and High 
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Consideration (L,H), and Low Initiating Structure and Low Consideration (L,L)],” analyzing by average means 

with the Quardrant model. And Part VI: “Analyzing crucial components about dean’s   ILB with the viewpoints of 

staff at HueIC, Vietnam,” analyzing by factor analysis with varimax-orthogonal rotation. 

5. Criteria for Data Interpretation - Criteria for data interpretation of the first and the second 

research objectives were as follows: 4.50 – 5.00 = very high, 3.50 – 4.49 = high, 2.50 – 3.49 = moderate, 

1.50 – 2.49 = low, and 1.00 – 1.49 = very low. 

 Findings 

1. The total RLB of both Initiating Structure and Consideration dimensions were at high level when 

comparing with the established criteria, mean of this issue as 3.87 from 5 rating scales. In addition, it revealed 

the following results as follows: (1) Real – Initiating Structure dimension: Only one of 27 items, namely “He/ She 

solve everything reasonably” was at very high behavioral level, average mean as 4.5; 24 of 27 items, most of 

them at the high, average means ranging of 3.50 to 4.29; and finally 2 of 27 items at moderate level, namely 

“He/ She supports the staff to grow up”, and “He/ She supports for group work”, average means as 3.49 and 

3.35 respectively, all findings were not associated with the established research hypothesis; and (2) Real – 

Consideration dimension: most of them, 18 of 19 items were at the high, average means ranging of 3.46 to 

4.47. It was also found that there was only one of 19 items, namely “He/ She has time for staff” was at 

moderate level, average mean as 3.46, all findings were not associated with the established research 

hypothesis. 

2. The total ideal behaviors of both Initiating Structure and Consideration dimensions were at high level 

when comparing with the established criteria, mean of this issue as 3.64. In addition, it revealed the following 

results as follows: (1) Ideal – Initiating Structure dimension, most of them 23 of 27 items in this dimension were 

at the high, average mean ranging of 3.50 to 4.02. Moreover, 4 of 27 items at moderate, namely “He/ She 

assigns work to staff clearly”, “He/She helps to solve the problem to every Organization”, “He/She supports for 

group work”, and “Let’s staffs make their own decision”, average means as 3.41, 3.32, 3.29 and 3.25 

respectively, all findings were not associated with the established research hypothesis; and (2) Ideal – 

Consideration dimension, most of them, 15 of 19 items were at the high level, average means ranging of 3.50 

to 4.16. It was also found that 4 of 19 items at moderate, namely “He/ She working fairly”, “He/ She is an easy 

leader”, “He/ She has time for staff”, and “He/ She closely follow up the staff”, average means as 3.47, 3.46, 

3.37 and 3.32 respectively, all findings were not associated with the established research hypothesis. 

3. Comparing staff’s viewpoints on R & I LB of deans at HueIC, Vietnam, it revealed that: (1) Initiating 

Structure Dimension, 15 of 27 items significantly differences at the .05 level with the staff viewpoints between 

Deans’ R & I LB at HueIC. Moreover, it was also found that staff viewpoints about Deans’ RLB had the means 

higher than the means of Deans’ ILB at the .05 level of significance. Also, 12 of 27 items were not found 

significantly differences at the .05 level between Deans’ R & I LB at HueIC, all findings were not associated with 

the established research hypothesis; and (2) Consideration Dimension, 8 of 19 items were significantly 

differences at the .05 level with the staff viewpoints between Deans’ R & I LB at HueIC. Moreover, it was also 

found that staff viewpoints about Deans’ RLB had the means higher than the means of Deans’ ILB at the .05 
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level of significance. Also, 11 of 27 items were not found significantly differences at the .05 level between 

Deans’ R & I LB at HueIC. All findings were not associated with the established research hypothesis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Real Ouardrant – LBDQ of Deans at HUEIC 

4. Investigating dean’s RLB styles with viewpoints of staff at HueIC, it revealed as follows: (1) 3 of 11 deans 

(27.27%) were at high level of both Initiating Structure and Consideration dimensions or (H,H); (2) 3 of 11 deans 

(27.27%) were at low level in Initiating Structure and high level in Consideration dimensions or (L,H); (3) 4 of 11 deans 

(36.36%) were at low level of both Initiating Structure and Consideration dimensions or (L,L); and (4) 1 of 11 deans 

(9.09%) was at high level in Initiating Structure and low level in Consideration dimensions or (H,L), as shown in Figure 

2. 

5. Analyzing crucial components about dean’s ILB with the viewpoints of staff at HueIC, Vietnam.” As a 

result of factor analysis and varimax orthogonal rotation, and using the criterion reference for selecting variables 

with the factor load  .15 as a crucial variable. The basic results concerning the sampling adequacy by Kaiser-

Meyer-Olkin-Measure of sampling adequacy or KMO method, it was found that this KMO’s coefficient were as 

0.828 and at the .05 level of significance by Bartlett’s Test. Moreover, it was also found that data could be 

separated into 7 components, could explain the variance of all components at 58.29 percent. Also, identifying 

with a factor standardized coefficient since 0.15 and up which used as crucial variables, it was found that 33 

issues in 7 components as crucial variables, all findings were not associated with the established research 

hypothesis. These variables could be explained each component as follows:   

 Component 1 consisted of 3 crucial variables, namely, (1) He/She gives staff the freedom (A16); (2) 

He/She asks every staff for working on time (A13); and (3) He/She tries applying new ideas (A11), these 

variables had factor standardized coefficients as 0.158, 0.156, and 0.150, respectively. It was also found that 

these 3 crucial variables could explain the variance of component 1 at 12.65 percent and at the .05 level of 

significance. This component 1 was called in the name of “FREEDOM AND TIME”. 
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 Component 2 consisted of 5 crucial variables, namely, (1) He/She assigns work to staff clearly (A4); (2) 

He/She always supports for academic researcher (A8); (3) He/She requires staff to comply on College’s Policy 

(A7); (4) He/She supports the academic activities at College (A3); and (5) He/She Human Relationages the 

faculty base on the Regulations (A6), these variables had factor standardized coefficients as 0.201, 0.170, 

0.169, 0.153, and 0.152, respectively. It was also found that these 5 crucial variables could explain the variance 

of component 2 at 10.57 percent and at the .05 level of significance. This component 2 was called in the name 

of “ACADEMIC ASSIGNMENT”. 

 Component 3 consisted of 5 crucial variables, namely, (1) He/She is friendly (B37); (2) He/She acts as 

a father/ mother (take care everybody as his/her child) (B42); (3) He/She always gives a help to staff (B39); (4) 

He/She has time for staff (B41); and (5) Everybody likes his/her kind of work (B38), these variables had factor 

standardized coefficient as 0.217, 0.193, 0.181, 0.173, and 0.171, respectively. It was also found that these 5 

crucial variables could explain the variance of component 3 at 8.69 percent and at the .05 level of significance. 

This component 3 was called in the name of “INTERPERSONAL SKILLS”. 

 Component 4 consisted of 5 crucial variables, namely, (1) He/She helps to solve the problem to every 

Organization (A22); (2) Let’s staffs make their own decision (A19); (3) He/She supports the staff to grow up 

(A23); (4) He/She makes a unity in the organization (A24); and (5) Controlling by his/her own-concepts and co-

worker concepts (A21), these variables had factor standardized coefficients as 0.278, 0.216, 0.197, 0.195, and 

0.156, respectively. It was also found that these 5 crucial variables could explain the variance of component 4 at 

8.39 percent and at the .05 level of significance. This component 4 was called in the name of “DECISION 

MAKING”. 

 Component 5 consisted of 4 crucial variables, namely, (1) He/She has self-confident when working 

(B28); (2) He/She regards the common advantages more important than personal advantages (B30); (3) He/She 

appreciates staff’s ideas and uses their opinion (B29); and (4) He/She often consults the staff before make 

Decision (A25), these variables had factor standardized coefficients as 0.264, 0.230, 0.222, and 0.172, 

respectively. It was also found that these 4 crucial variables could explain the variance of component 5 at 6.48 

percent and at the .05 level of significance. This component 5 was called in the name of “BELIEVE AND FIRM”. 

 Component 6 consisted of 7 crucial variables, namely, (1) He/She persists in all situations (B33); (2) 

He/She is a good example for every staff at work (B35); (3) He/She has enthusiasm in his/her work (B32); (4) 

He/She closely follow up the staff (B36); (5) He/She is an easy leader (B34); (6) He/She solves everything 

reasonably (A2); and (7) He/She has clearly attitude for every staff (B31), these variables had factor 

standardized coefficients as 0.251, 0.233, 0.205, 0.180, 0.178, 0.167, and 0.157, respectively. It was also 

found that these 7 crucial variables could explain the variance of component 6 at 4.72 percent and at the .05 

level of significance. This component 6 was called in the name of “GOOD MANAGER”. 

 Component 7 consisted of 4 crucial variables, namely, (1) He/She often encourages the staff (A17); (2) 

He/She receives the agreement from staff (A18); (3) He/She analyzes the situation correctly (A1); and (4) He/She 

is an open mind person (can accept the other opinion) (B46), these variables had factor standardized coefficients 
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as 0.283, 0.235, 0.214, and 0.178, respectively. It was also found that these 4 crucial variables could explain 

the variance of component 7 at 4.70 percent and at the .05 level of significance. This component 7 was called in 

the name of “MIND MAPPING”. 

 

Conclusion 

Research results had received from staffs’ viewpoints at HueIC, in this study revealed crucial issues 

that institute personnel have to awareness.  

 First, research findings found that 4 leadership behavior styles of 11 Deans at HUE Industrial College: (1) 

4 deans (36.36%) as L,L Style or “Low Initiating Structure (Low Task) and Low Consideration (Low Human 

Relation); (2) 3 deans (27.27%) as H.H style or “High Initiating Structure (High Task) and High Consideration 

(High Human Relation); (3) 3 deans (27.27%) as L.H style “Low Initiating Structure (Low Task) and High 

Consideration (High Human Relation); and (4) 1 dean (9.09%) as H.L style or “High Initiating Structure (High 

Task) and Low Consideration (Low Human Relation), respectively. These findings related with the research work 

of Thaisriwong (2008) about RLB model of the presidents of Sub-district administrative organizations at the 

region of Chanthaburi province, her research work revealed that most of RLB of president groups were divided 

into 2 types: 53.85 percent as L.L style or “Low Initiating Structure (Low Task) and Low Consideration (Low 

Human Relation)”, and 46.15 percent as H.H style or “High Initiating Structure (High Task) and High 

Consideration (High Human Relation)”. On the other hand, it was not related with the research work of Srisai 

(1982) about Rectors' leadership behavior according to administrators' university point of view, his research work 

revealed that on rectors’ RLB, four rectors (40%) ranked above the mean for both Initiating Structure and 

Consideration behavior or (H,H) style, Two rectors (20%) ranked on both behaviors below the mean or (L,L) style, 

Three rectors (30%) ranked above the mean on Initiating Structure behavior but below the on Consideration 

behavior or (H,L) style, One rector (10%) ranked below the mean on Initiating Structure behavior but above the 

mean on Consideration behavior or (L,H) style. Again, it was not related with the research work of Boonvises, 

Watana, and Srisai (2004) according to Leadership Behavior Styles of presidents of Sub-district administrative 

organizations in Thailand, this research found that most of them in the RLB style, most presidents of Sub-district 

administrative organizations in Thailand had leadership behavior as Democratic style (High Initiating structure and 

High Consideration or H,H), and Leisure fair style (Low Initiating Structure and Low Consideration or L,L, 

respectively, and finally, it was not related with the research work of Panfax, Srisai, Boonvises, and 

Vibhatakalasa (2010) concerning about leadership behaviors of chiefs of police stations in the area of provincial 

police region 6, it was found that most of police station heads (50%) had both styles of leadership behaviors 

“High Initiating Structure, and High Consideration” or (H,H) style, and police station heads (40%) as “Low 

Initiating Structure, and Low Consideration” or (L,L) style, respectively. As a result of this research and this 

issue, it indicated that most of deans in current at HueIC, it should be appropriately development in terms of 

Human Relationagement, competency of deans, and methods of recruiting or selecting the deans, including new 

regulations for looking for and dean selection.                   
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 Second, research findings found that 33 issues in 7 components as crucial variables concerning about 

increasing the competency of deans at HueIC. First component “Freedom and Time” consisted of 3 crucial 

issues, namely (1) He/She gives staff the freedom; (2) He/She asks every staff for working on time; and (3) 

He/She tries applying new ideas. Second component “Academic Assignment” consisted of 5 crucial issues, 

namely, (1) He/She assigns work to staff clearly; (2) He/She always supports for academic researcher; (3) 

He/She requires staff to comply on College’s Policy; (4) He/She supports the academic activities at College; and 

(5) He/She Human Relationages the faculty base on the Regulations. Third component “Interpersonal Skills” 

consisted of 5 crucial issues, namely, (1) He/She is friendly; (2) He/She acts as a father/ mother (take care 

everybody as his/her child); (3) He/She always gives a help to staff; (4) He/She has time for staff; and (5) 

Everybody likes his/her kind of work. Fourth component “Decision Making” consisted of 5 crucial issues, namely, 

(1) He/She helps to solve the problem to every Organization; (2) Let’s staffs make their own decision; (3) He/She 

supports the staff to grow up; (4) He/She makes a unity in the organization; and (5) Controlling by his/her own-

concepts and co-worker concepts. Fifth component “Believe and Firm” consisted of 4 crucial issues, namely, (1) 

He/She has self-confident when working; (2) He/She regards the common advantages more important than 

personal advantages; (3) He/She appreciates staff’s ideas and uses their opinion; and (4) He/She often consults 

the staff before make Decision. Sixth component  “Good Manager” consisted of 7 crucial issues, namely, (1) 

He/She persists in all situations; (2) He/She is a good example for every staff at work; (3) He/She has 

enthusiasm in his/her work; (4) He/She closely follow up the staff; (5) He/She is an easy leader; (6) He/She 

solves everything reasonably; and (7) He/She has clearly attitude for every staff. Seventh component “Mind 

Mapping” consisted of 4 crucial issues, namely, (1) He/She often encourages the staff; (2) He/She receives the 

agreement from staff ; (3) He/She analyzes the situation correctly; and (4) He/She is an open mind person (can 

accept the other opinion). In the findings of this research, results like the research  of Thaisriwong (2008) that 

concern about leadership behavior of presidents of Sub-district administrative organizations in the region of 

Chanthaburi province, she found that eight issues were as crucial components, namely (1) supporting and sharing 

community meeting (weight =.50), (2) coordinating with other agencies for area development (weight  =.47), (3) 

reasonable people and giving reason to participants or other person clearly (weight  =.42), (4) organizational 

management with rule or regulation (weight =.42), (5) analyzing on the variety of problems precisely (weight =.39), 

(6) working with self-confidence (weight =.39), (7) decision making fast and appropriately (weight =.35), and taking 

new theory using in organization (weight =.33). In addition, like the research of Panfax, Srisai, Boonvises, and 

Vibhatakalasa (2010), they found that  the ILB components of the police station heads with the point of views of 

police subordinators, in initiating structure category should be consisted of 3 components: 1) Administration; 2) 

Vision and Working Strategies; and 3) Formulating Policy and Building Motivation and Relationships. Moreover, in 

consideration category should be consisted of 2 components: 1) Human Relationship; and 2) Self-confidence. As a 

result of this research and this issue, it shows the crucial components and issues to agencies of organizations for 

using these components and issues as indicators for developing the weak points of leaders and managing the 

organization as well.       
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Suggestions 

1. This research found that most faculty deans fall in the Quardrant II (L,H) and Quardrant III (L,L) of 

Leadership Behavior Model, HUE Industrial College should take and apply these research results for doing the 

appropriate ways for selecting or choosing the dean of faculty. 

2.  As a result of factor analysis, HUE Industrial College should bring crucial issues of each component 

that receiving from the research study to apply on working between leader and participants in organization. 

3. HUE Industrial College should study the leadership behavior with the variety variables, such as 

leadership and organizational climate, leadership and organization participation, leadership and perception of 

personnel in organization, and so on.          
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THE COMPARISON OF ELECTRICITY USAGE FORECASTING WITH MACHINE LEARNING 

TECHNIQUES AND CLASSICAL STATISTICAL MODEL 

 

Kittiphop Mahawan1, Winai Wongthai1, and Surapong Wiriya2 

 

ABSTRACT 

The paper proposes a comparison between machine learning techniques and classical statistical models 

for electricity usage forecasting. The main advantage of the comparison to finding the performance of 4 algorithms. 

Into planning for electricity usage. The tests are carried out using LSTM Multivariate, LSTM univariate, MLP, and 

ARIMA for creating a model to forecasting 1-7 days. Has relied on personal household electrical energy data, 

which has been compiled and distributed on the Kaggle website. And using MAE and RMSE for performance 

measurement. The result indicates LSTM Multivariate is a better performance than LSTM Univariate, MLP and 

ARIMA respectively. Which MES is 0.00539 and RSME is 0.07342. The conclusion of the study suggests that the 

research in this area could be directed toward planning to electricity generation to enough for electricity usage of 

the personal household. 

 

Keywords: Electricity / Machine Learning / Classical Statistical Model 

 

Statement of the Problem 

Nowadays, electricity is an important part of the country's economic development. Procuring electric 

power sufficient for demand Therefore is an important issue that the government attaches great importance. 

Forecasting short-term and long-term electricity demand is very important for the country's electricity production 

and supply planning. The accuracy of methods and forecasting demand for electricity is important for power supply 

planning and power transmission system construction. Including the procurement of fuels used in electricity 

generation. National electricity production development plan Demand for electricity demand in line with changing 

economic conditions Planning by predicting future trends is one way of using statistical knowledge to analyze past 

information related to current events. The results are used to predict future events. Time series are sequences of 

historical data that are similar to a group or continuous observation of data that has been collected over time. Data 

may be on a daily, weekly, monthly, monthly Quarter or yearly. The format depends on whether it is appropriate 

to use the information. The time series consists of four components (Guo, Z., Zhou, K., Zhang, X., & Yang, S., 

2018): Secular trend, Seasonal Variation, Cyclical Variation, and Irregular Variation. Time series analysis uses 
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forecasting techniques to identify models from past data. With the assumption that data will be similar to oneself 

in the future Able to predict future events based on information that has occurred. 

Forecasting household electricity usage is challenging research. Because the forecasting of electricity 

usage will greatly benefit investment planning for electricity generation that is suitable for the electricity 

consumption of consumers. Nowadays, time series techniques play a role in predicting future information. 

Therefore, this research aims to study and compare the efficiency of models for forecasting daily electricity usage 

in households. By using electrical energy data in personal households, which have been compiled and published 

on the Kaggle website (Kaggle, 2019), the data obtained is from December 2006 to November 2010 (47 months). 

In this research, three techniques are used. The effective predictive models are Auto-Regressive Integrated Moving 

Average (ARIMA), Multi-Layer Perceptron (MLP), and 1 Short Variable and Multivariate Long Short-Term Memory 

(LSTM). There are many statistical forecasting methods, such as regression analysis, classic box decay methods, 

and Jenkins, and smoothing techniques. These techniques give predictive models with different precision. The 

method is based on many factors such as period, duration forecasting, prediction of time series characteristics and 

size of time series (Ahmad, A. S., et al., 2014). 

 

Objective 

In this research, the researchers are interested in analyzing time series using the most popular method, 

Box and Jenkins (Zainal, N. A., & Mustaffa, Z., 2016) the output format of this method is quite accurate compared 

to other methods and can be used with all types of data movement. There are three predictive techniques used 

in this study: Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Multi-Layer Perceptron (MLP), and Long Short-

Term Memory (LSTM) Univariate and Multivariate The researcher used the above methods to examine patterns 

and trends of electrical energy consumption in households - daily time series. Single-step and multistep. The 

researcher used Python language. To model, the forecasting method and the best option of that period are chosen 

by considering the smallest values of Mean Square Error (MSE) and Root Mean Square Error (RMSE) respectively. 

 

Literature Review 

McNally, S., Roche, J., & Caton, S. (2018) have experimented with modeling LSTM, RNN and ARIMA 

models using Open, High, Low and Close data from CoinDesk from August 19, 2013, to July 2016, and data within 

Blockchain from Blockchain.info, then building models. Regression to predict the price and create a data 

classification model to identify the price fluctuations. It is found that LSTM is very accurate. The RNN provides the 

lowest RMSE for predicting the price with the highest accuracy of 52.78% and the Root Mean Square Error (RMSE) 

at 5.45%. 

Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) works on the principle that predicted values 

depend only on immediate historical (Gavirangaswamy, V. B. et al., 2013). Box-Jenkins’s ARIMA (Box, G.E.P. and 
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Jenkins, G.M., 1976) is attractive because it can capture complex arrival patterns, including those that are 

stationary, non-stationary and seasonal ones. Multi-Layer Perceptron (MLP) are skeletal models and other 

types of artificial neural networks. This research used Multi-Layer Perceptron architecture (Fine, T.L., 1999) and 

using Back Propagation Learning Algorithm (D.C. et al., 1986), which this method can solve complex problems 

Effectively Multi-layer Perceptron architecture is composed of with input, hidden layer, and output layer as shown 

in the Figure 1, the incoming data will be calculated in the hidden layer to find the result The sum of the product 

of inputs and weight values. 

 
Figure 1 Multi-layer Perceptron architecture 

 

Long Short-Term Memory (LSTM) has developed (Hochreiter, S. & Schmidhuber, J.,1997) which uses cell 

state and hidden state data to collect and send data to the next process, which uses gates to calculate whether 

data should be maintained within the cell state and how much a hidden state. It consists of an input gate, an 

output gate, and a forget gate. Each gate is responsible for deciding whether to provide information or not. 

According to the importance of data If the value is small, then it will not be able to pass through the gate, thus 

helping to prevent the vanishing gradient. In this paper, we propose are method based on Autoregressive 

Integrated Moving Average (ARIMA), Multi-Layer Perceptron (MLP), and Long Short-Term Memory (LSTM) 

Univariate and Multivariate.  

 

Methodology  

In this experiment, the researcher divided the work process into 5 steps which are Data Collection, 

Feature Selection, Data Preparation, Create model, and evaluation model 

  A. Data Collection  

    

 Modeling experiments to make comparisons between Classical Statistical Models and Machine Learning 

Techniques in this research. Has relied on personal household electrical energy data, which has been compiled 

and distributed on the Kaggle website. The data are household electricity usage. Minute by month between 

December 2006 and November 2010 (47 months) by collecting electricity data in the form of a CSV file. 
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Beginning with data cleaning, you can do this by collecting and including data. Check data nuisance and 

lost data If the lost data is replaced by the approximate time that is used at that time after the replacement of 

the lost data is done, it resamples the data from minute today by sorting the data daily. For use in analysis, the 

sequence of steps is as follows 

The data validation process, the process of checking data before creating a model is as follows: 

1. Resample data from minute to day Daily sorting of data 

2. Check the Time Series data set to have “White noise”. If it means that the data is Uncorrelated. 

3. Check the Time Series dataset for Stationary using Augment Dicky Fuller Test (ADF). If not, then 

Differencing to Stationary. Test results are as follows: 

Augment Dicky Fuller Test:  

                           Test Statistic: -3.7600523102137906 

                           p-values: 0.0033435208887408275  

                           Number of observation: 1419.0 

If the p-values are less than Is less than 0.05, indicating that the data There is a standstill. Can be 

used to  

test the time series model 

4. When the data set is Stationary, it can be tested in the model that can be created. 

B. Feature Selection 

 From data in section A has a data structure in Table 1 

Table 1 Data Structure of Data Collection 

No. field remark 

1 date Date in format dd/mm/yyyy 

2 time time in format hh:mm:ss 

3 global_active_power   household global minute-averaged active power (in kilowatt) 

4 global_reactive_power household global minute-averaged reactive power (in kilowatt)  

5 voltage minute-averaged voltage (in volt) 

6 global_intensity household global minute-averaged current intensity (in ampere) 

7 sub_metering_1 energy sub-metering No. 1 (in watt-hour of active energy). It 

corresponds to the kitchen, containing mainly a dishwasher, an oven 

and a microwave (hot plates are not electric but gas-powered).   

8 sub_metering_2 energy sub-metering No. 2 (in watt-hour of active energy). It 

corresponds to the laundry room, containing a washing machine, a 

tumble-drier, a refrigerator, and a light. 
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No. field remark 

9 sub_metering_3 energy sub-metering No. 3 (in watt-hour of active energy). It 

corresponds to an electric water heater and an air-conditioner. 

  

The researchers have used the data to find the coefficient correlations of the characteristics in the data 

in the form of Heatmap to find the characteristics that are related to the amount of electricity used, namely 

Global_active_power, Global_reactive_power, Sub_metering_1, Sub_metering_2, and Sub_metering_3, therefore 

selected the said feature in the creation Model to predict the amount of electricity used per day. 

Because in the processing of minute electricity usage data requires a computer with a high processor in 

which household electricity usage is preferable, determine how much electricity is consumed within a day and 

then separate the details of electrical usage by the type of electrical appliances. Therefore, summarizing the data 

in a daily format is more suitable for practical application than using minute or hourly data. From the monthly data 

of 2,075,259 rows, then adjust the data to daily, leaving a total of 1,442 rows of data, then divide the data into 

data sets for model training And the data set for testing evaluating the model at the ratio of 80:20 respectively of 

the data set, so there is a data set left to practice the 1153 row model, or data for the first 1153 days and test 

data for 289 rows of data for the last 289 days that can collect data. 

C. Data Preparation  

In order to create an experimental data model, we have adopted a method of data conversion using 

Mix-Max Scaler to adjust the data to the range 0-1 according to the minimum value to the maximum value of 

the data by data conversion method. According to equation 1, the Min-Max Scaler can be used in Scikit. Learn 

to convert data according to the various features chosen in the property selection proposal. 

 
Then transform the data into a form that can be used to create a model by changing from 2D data to a 

3D format with additional time dimensions. 

 D. Modeling 

In the model experiment, the researcher chose to create the regression model, the value model that 

needed to predict the electricity usage in various forms, the Regression Model. A variety of methods, including 

ARIMA, MLP, LSTM Univariate, and LSTM Multivariate, are compared to the methods mentioned in the relevant 

literature. 

E. Model evaluation 

We use the Sliding Window principle to divide into a set of household electricity usage data. By dividing 

the data set into 2 sets, the first set is a training set, the second set is a sequential test set.         
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Dividing learning data sets and test data sets with Sliding Windows. The experiment will measure 

performance. With the mean square mean error (MSE) and the mean square root of the square root error (RMSE) 

as in equation 2 
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=
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i

ie
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Root Mean Square Error (RMSE) is a measure of the error to compare the difference between predicted values 

and true square mean values as in Equation 3. 

 

                                           SERMSE =   MSE=      
  

 

When the MSE and RMSE values are low, the forecast values are close to the true values, meaning the models 

are more effective in forecasting. On the other hand, if the MAE and RMSE values, the predicted values are very 

far from the actual values. 

 

Results 

 From Methodology in before section, researchers are model evaluation for 4 algorithms: LSTM Univariate, 

LSTM Multivariate, MLP and ARIMA with MSE and RMSE, and Time. We explain detail below.   

 From Table 1, in the experiment for 1 day. it is found that when measuring the performance of all 4 

models, the LSTM Multivariate algorithm has an MSE of 0.0054 and an RMSE of 0.07342 which is the smallest. 

It shows that the algorithm model is better than the LSTM Univariate, MLP, and ARIMA models. It can be seen 

that the LSTM Multivariate and LSTM Univariate MSE values are not different. But will find that in Table 2, the 

LSTM Multivariate model takes time to train and tested less than the LSTM Univariate model. And the MLP model 

took the least time to train and test, the values are 0.005617 and 0.00001 respectively. ARIMA modeling, which 

is the use of statistical values in the created model, given the most MSE, RMSE, training time and testing time. 

 

Table 2 MSE and RMSE value for 1 day of experiment 

Model MSE RMSE 

LSTM Multivariate 0.0054 0.07342 

LSTM Univariate 0.0054 0.07370 

MLP 0.0065 0.08071 

ARIMA 0.006 0.07726 
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Table 3 Training and Test time for 1 day of the experiment 

Model Training Time Test Time 

LSTM Multivariate 0.100951 0.00011 

LSTM Univariate 0.121942 0.00021 

MLP 0.005617 0.00001 

ARIMA 0.589422 0.00199 

 

From Table 3, in the experiment for 7 days. it is found that when measuring the performance of all 4 

models, the LSTM Multivariate algorithm has an average MSE of 0.0067 and an RMSE of 0.082071 which is the 

smallest. It shows that the algorithm model is better than the LSTM Univariate, MLP, and ARIMA models. It can 

be seen that the LSTM Multivariate and LSTM Univariate MSE values are not different. But will find that in Table 

4, the LSTM Multivariate model takes time to train and tested less than the LSTM Univariate model. And the MLP 

model took the least time to train and test, the average values are 0.006286 and 0.0000211 respectively. ARIMA 

modeling, which is the use of statistical values in the created model, given the most MSE, RMSE, training time 

and testing time. 

 

Table 4 MSE and RMSE value for 7 days of the experiment 

Model Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 
MSE RMSE MSE RMSE MSE RMSE MSE RMSE MSE RMSE MSE RMSE MSE RMSE 

LSTM 
Multivariate 

0.0054 0.07342 0.0063 0.07910 0.0070 0.08365 0.0068 0.08239 0.0073 0.08529 0.0076 0.08696 0.0070 0.08369 

LSTM 
Univariate 

0.0054 0.07370 0.0064 0.08019 0.0070 0.08367 0.0069 0.08281 0.0080 0.08926 0.0074 0.08583 0.0072 0.08466 

MLP 0.0065 0.08071 0.0088 0.09371 0.0083 0.09109 0.0085 0.09217 0.0075 0.08643 0.0077 0.08767 0.0082 0.09045 
ARIMA 0.006 0.07726 0.0069 0.08321 0.0074 0.08608 0.0077 0.0875 0.0078 0.08854 0.0082 0.0905 0.0084 0.09188 

 

Table 5 Training and Test time for 7 days of the experiment 

Model Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 
Training Test Training Test Training Test Training Test Training Test Training Test Training Test 

LSTM 
Multivariate 

0.1009 0.000105 0.1024 0.000134 0.0850 0.000120 0.0973 0.000112 0.1014 0.000132 0.1306 0.000223 0.0916 0.000137 

LSTM 
Univariate 

0.1219 0.000208 0.1442 0.000350 0.1720 0.000250 0.1366 0.000235 0.1410 0.000233 0.1447 0.000204 0.1815 0.000193 

MLP 0.0056 0.000015 0.0060 0.000058 0.0056 0.000015 0.0062 0.000015 0.0064 0.000015 0.0065 0.000015 0.0077 0.000015 
ARIMA 0.5894 0.001994 0.4547 0.000999 0.5395 0.004984 1.2965 0.001994 1.6944 0.002990 0.4736 0.002017 0.8093 0.000999 

 

 From the experiment, both 1 - day and 7 - day electricity usage testing, it is found that the LSTM 

Multivariate model provides the lowest MSE and RMSE values, and when testing the training time and test time 
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it is found that the MLP model tests are used the minimum learning and testing time. Which is based on the 

assumption that models using Machine Learning techniques work better than Classical Statistical Models (ARIMA). 

 

 Conclusion 

From the experimental results, The prediction of electricity usage for each model can be seen to be nearly 

as effective, but the multivariate LSTM model provides the best results with accuracy, with an MSE of 0.00539 

and an RMSE of 0.07342 in predicting the pre-data. 1 7 days onwards will give better predictions than the 1 

variable LSTM model, MLP model, and ARIMA model. 

As for the time spent in training the model, MLP is the model that has the least amount of time to practice 

the model at 0.0061565862984216515 seconds, RMSE at 395.56, followed by LSTM for 

0.07775495458049934 seconds, RMSE at 447.62 and finally, ARIMA takes 0.4418175220489502 seconds, 

RMSE value is 363.054 

In terms of the time it takes to test the model, MLP is the model that takes the least amount of time to 

test the model at 0.0000148386760272057 seconds. The RMSE value is 0.08071, followed by the LSTM 

Multivariate takes 0.00010535442253 seconds, the RMSE value of 0.07342 next. LSTM Univariate takes 

0.000207624470877381 seconds, RMSE value is 0.0737, and finally, ARIMA takes 0.0009989738464355469 

seconds, RMSE value is 0.09188. 

   The accuracy of the model depends on the settings of the model and the number of data sets used in 

the experiment. Therefore, if wanting a more efficient model, the data should be added to practice the model. 

The number of features of the data that is a factor for household electricity usage. 
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COMPARISON OF STUDENTS’ ENGLISH LEARNING BEHAVIORS IN THAILAND AND IN 

CAMBODIA: A CASE STUDY OF UBON RATCHATHANI PROVINCE  

AND SIEM REAP PROVINCE 
 

Roem Ripeng1 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study and compare students’ English learning behaviors in Thailand 

and in Cambodia: A case study of Ubon Ratchathani province and Siem Reap province. The sample group 

included 621 students, consisted of 392 lower secondary school students from Thailand and 229 lower 

secondary school students from Cambodia, selected by means of the stratified random sampling. 

 The research instrument was a Likert-type questionnaire of 40 times. The data were collected and 

analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

 The research findings were as follows: 

1. The students English learning behaviors in both countries, as a whole were found to be at the 

moderate level. In the individual aspects, learning English in school and learning English in classroom were at the 

moderate level but for learning English outside school was at the low level. 

2. Classified by gender, in the overall aspect, the English learning behavior of male and female 

students in Ubon Ratchathani and Siem Reap province were NOT statistically different. In the individual aspects, 

only English learning behavior in classroom were statistically different at the .05 level of significance. 

3. Classified by provinces, in the overall aspects, the students’ English learning behavior in both 

provinces were statistically different at .01 level of significance. 

4. Classified by part time job, in the overall and individual aspects, the students’ English learning 

behavior of students who have a part time job and do not have a part time job in both provinces were 

statistically different at the .01 level of significant except learning English in classroom were statistically different 

at the .05 level of significant. 

5. Classified by transition, in the overall aspects, the English learning behavior of transitional and non-

transitional students were NOT statistically different.  

6. Classified by grade, in the overall and individual aspects, the English learning behavior of the 

students in grade 7, 8 and 9 were NOT statistically different except learning English in school that students’ 

English learning behaviors were statistically different at the .05 level of significant. 

 

 

 

 
1 University of South-East Asia, Siem Reap, Cambodia 
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Statement of the Problem 

 There has been a prominent shift within the field of language learning and teaching over the last 

twenty year with greater emphasis being put on leaners and learning rather than on teacher and teaching 

(Murat, 2000: Online). Joseph (2008: 3) state that we are global citizens and we organize that learning English 

is crucial in preparing young generation for our global society. English is a significant mean that is widely used in 

the following area: education, business, economics, society, politics.etc, in various countries. 

 Many experts agree that English will become a near-universal basic skill within the next decades or so. 

All over the world-from China to Chile, from Japan to Thailand-governments are investing significant amounts of 

money to encourage their citizens to learn English (Joseph, 2008: 3). Furthermore, many researchers confirm 

that English is very important in developing country to the world development.  

 In Thailand, English is used as a foreign language. Students have accessed to English from primary 

school education. The aims of learning English is enable pupils to communicate along with ages and reality. 

Moreover, both parents and society are motivating students in learning English. 

 In Cambodia, English taught as a foreign language is lunched at lower secondary school. It is a main 

tool to help this nation and people opening the doors to our global society. It will be able to integrate Cambodia 

to the main stream of economic activity, acquire more prosperous and succeed. Furthermore Joseph said that 

Cambodian students are hungry that what teachers of English have to offer. 

 Therefore, English is essential for both Cambodian and Thailand which are mutual bordering countries to 

develop the country.  

 Furthermore, according to the result of the international Examination took place in Thailand has shown 

that the score of the representative from Cambodia was higher than the score of the representative from 

Thailand. Because of the above reason, the research was conducted.  

 

Methodology  

In this research, a survey questionnaire was used to explore the findings from 392 students in lower 

secondary schools in Ubon Ratchathani province, Thailand and 229 students in lower secondary schools in Siem 

Reap province, Cambodia. The data were collected and analyzed by frequency, percentage, mean, and 

standard deviation, t-test, and F-test. 

In interpreting of the mean, the following rule was followed: 

  4.51 – 5.00 means Highest   

  3.51 – 4.50 means High 

  2.51 – 3.50 means Moderate 

  1.51 – 2.50 means Low  

  1.00 – 1.50 means Lowest  
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Results 

1. Learning English of the students in Ubon Ratchathani and Siem Reap 

Table 1 Learning English of the students in Ubon Ratchathani and Siem Reap 

No. Student Activities x̅ S Level 

1 Learning English in classroom 2.69 .79 Moderate  

2 Learning English in school 2.78 .93 Moderate 

3 Learning English outside school 2.18 1.01 Low 

Total 2.55 .82 Moderate 

 Table 1 showed that in the overall and individual aspects, Learning English of the students in Ubon 

Ratchathani and Siem Reap was in a moderate level except learning English outside school which was in a low 

level. 

 

2. Comparison of learning English in Ubon Ratchathani and Siem Reap divided by gender  

Table 2 Learning English of the students in Ubon Ratchathani and Siem Reap 

No. Student Activities 

Gender 

t p Male Female 

x̅ S Level x̅ S Level 

1 
Learning English in 

classroom 
2.59 .74 Moderate  2.74 .81 Moderate  2.27 .02 

2 Learning English in school 2.70 .88 Moderate 2.82 .94 Moderate 1.57 .12 

3 
Learning English outside 

school 
2.12 .99 Low 2.21 1.02 Low 1.08 .28 

Total 2.47 .79 Moderate 2.59 .84 Moderate 1.72 .08 

  Table 2 showed that in the overall and individual aspects, English learning behavior of male and female 

students of both provinces were in a moderate level except learning English outside school which was in a low 

level. Furthermore, the comparison showed that their behaviors in learning English have no significant difference 

except learning English in classroom that had a difference at a critical level of .05. 
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3. Comparison of learning English in Ubon Ratchathani and Siem Reap  

Table 3 Learning English in Ubon Ratchathani and Siem Reap 

No. Student Activities 

Provinces 

t p Ubon Ratchathani Siem Reap 

x̅ S Level x̅ S Level 

1 Learning English in classroom 2.82 .81 Moderate  2.47 .70 Moderate  5.50 .00 

2 Learning English in school 2.93 .92 Moderate 2.54 .89 Moderate 5.14 .00 

3 Learning English outside school 2.37 .99 Low 1.86 .96 Low 6.21 .00 

Total 2.71 .83 Moderate 2.28 .73 Low 6.36 .00 

  Table 3 indicated that in the overall, English learning behaviors of students in Ubon Ratchathani was 

were in a moderate level and in Siem Reap province were in a low level. In the individual aspects, student 

behaviors in both provinces were in a moderate level except learning English outside school which was in a low 

level. Furthermore, the comparison showed that in the overall and individual aspects, their English learning 

behaviors in both provinces had a difference at a critical level of .01. 

 

4. Comparison of learning English divided by transition  

Table 4 Learning English divided by transition  

No. Student Activities 

Transition 

t p Transitional Students Non Transitional Student 

x̅ S Level x̅ S Level 

1 Learning English in classroom 2.70 .76 Moderate  2.69 .80 Moderate  .20 .84 

2 Learning English in school 2.75 .91 Moderate 2.79 .93 Moderate .35 .72 

3 Learning English outside school 2.03 1.03 Low 2.21 1.01 Low 1.39 .17 

Total 2.49 .81 Low 2.56 .82 Moderate .73 .47 

  Table 4 indicated that in the overall, English learning behaviors of transitional students in both provinces 

were in a low level but non transitional students were in a moderate level. In the individual aspects, behaviors of 

both transitional and non-transitional students were in a moderate level except learning English outside school 

which was in a low level. Furthermore, the comparison showed that in the overall and individual aspects, their 

English learning behaviors had no significant difference. 
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5. Comparison of learning English divided by part time job  

Table 5 Learning English divided by part time job  

No. Student Activities 

Part time job 

t p Have a part time job Have no part time job 

x̅ S Level x̅ S Level 

1 Learning English in classroom 2.91 .82 Moderate  2.66 .78 Moderate  2.34 .02 

2 Learning English in school 3.23 .89 Moderate 2.73 .92 Moderate 4.07 .00 

3 Learning English outside school 2.64 1.03 Moderate 2.13 .99 Low 3.80 .00 

Total 2.95 .84 Moderate  2.51 .81 Moderate 4.05 .00 

  Table 5 showed that in the overall and individual aspects, English learning behaviors of students who 

have and haven’t part time job were in a moderate level except learning English outside school for whom have 

no part time job was in a low level. Furthermore, the comparison indicated that in the overall and individual 

aspects, their English learning behaviors had significant difference at a critical level of .01 except learning English 

in classroom that they had different behaviors with a significant value of .05. 

 

6. Comparison of learning English divided by grades  

Table 6 Learning English divided grades 

Areas Sources of Changing Df SS MS F P 

Learning English in classroom 

Between Group 

Within Group 

Total 

2 

618 

620 

2.29 

384.87 

387.16 

1.15 

.62 

1.84 .16 

Learning English in school 

Between Group 

Within Group 

Total 

2 

618 

620 

6.98 

524.06 

531.04 

3.49 

.85 

4.12 .02* 

Learning English outside school 

Between Group 

Within Group 

Total 

2 

618 

620 

1.66 

633.28 

634.935 

.83 

1.03 

.81 .45 

Total Between Group 

Within Group 

Total 

2 

618 

620 

1.94 

417.06 

418.99 

.97 

.68 

1.44 .24 

 Table 6 showed that, in the overall and individual aspects, the students in grade 7, 8, and 9 had no 

significant difference except learning English in school that they had significant difference at a critical level of .05.  
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7. The different pair in learning English in both province divided by grades   

Table 7 Learning English in both province divided by grades   

Areas Sources of Changing Grade 7 Grade 8 Grade 9 

Learning English in school 

Grade 7 - .24* .03 

Grade 8  - .21 

Grade 9   - 

Total Grade 7 - .08 -.06 

Grade 8  - -.14 

Grade 9   - 

 Table 7 indicated that, in the overall aspect, the students in grade 7, 8, and 9 had no significant 

difference but in the individual aspect students in grade 7 and 8 had significant difference at a critical level of 

.05.  

 

Conclusion 

 1. English learning behaviors of students in Ubon Ratchathani and Siem Reap were in a moderate level 

except learning English outside school which was in a low level. 

 2. Male and female students in both provinces, their English learning behaviors were in a moderate 

level except learning English outside school which was in a low level. Furthermore, they no significantly different 

ideas except learning English in classroom that had a difference at a critical level of .05. 

 3. In the overall, English learning behaviors of students in Ubon Ratchathani was were in a moderate 

level and in Siem Reap province were in a low level and in the overall and individual aspects, their English 

learning behaviors in both provinces had a difference at a critical level of .01. 

 4. Classified by transition, in the overall, English learning behaviors of transitional students in both 

provinces were in a low level but non transitional students were in a moderate level. Furthermore, the 

comparison showed that in the overall and individual aspects, their English learning behaviors had no significant 

difference. 

 5. English learning behaviors of students who have and haven’t part time job were in a moderate level 

and the comparison indicated that in the overall and individual aspects, their English learning behaviors had 

significant difference at a critical level. 

 6. In the overall aspect, the students in grade 7, 8, and 9 had no significant difference but students in 

grade 7 and 8 had significant difference at a critical level of .05.  
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